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حتتفل دولة الإمارات العربية املتحدة قيادة حكيمة و�صعبًا ومقيمني باليوم 

اأطلقها  التي  املباركة  الروح  »روح الحتاد«، هذه  �صعار  »49«، حتت  الـ  الوطني 

ثراه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�س  القائد 

بعدهم،  من  الر�صيدة  القيادة  بها  اقتدت  والتي  املوؤ�ص�صون،  القادة  واإخوانه 

للحفاظ على الدولة موحدة واآمنة ومتطورة، طيلة هذه العقود من الزمن، على 

ول  والعامل  العربي  الوطن  بها  مر  التي  والتهديدات  التحديات  كل  من  الرغم 

يزال.

فبتوجيهات  »اخلم�صني«،  روح  هي  مكملة  روح  تنطلق  الحتـــاد«،  »روح  ومــع 

الر�صيدة ومبختلف  القيادة احلكيمة، قامت احلكومة الحتادية  ومتابعة من 

الوزارات والهيئات التابعة لها خالل عام 2020 بال�صتعداد للذكرى اخلم�صني 

وباء  لنت�صار  ال�صلبية  التاأثريات  من  الرغم  على   ،2021 عام  الحتــاد  لقيام 

اإجنازات جديدة على ال�صعد الوطنية  »كورونا«، وجنحت الإمارات يف حتقيق 

والقت�صادية والثقافية والجتماعية والعلمية وال�صحية..

وعلى ال�صعيد الأمني وال�صرطي، وبتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ 

�صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، حققت وزارة 

الداخلية املزيد من الإجنازات، وفازت بالعديد من اجلوائز املحلية والعربية 

والدولية، يف �صبيل جعل الإمارات واحدة من اأكرث دول العامل اأمنًا وا�صتقراراً.

ويف اليوم الوطني الـ »49«، نرفع اأ�صمى عبارات  التهنئة اإىل القيادة الر�صيدة، 

على   للمحافظة  والت�صحيات  اجلهود  بذل  يف  ال�صتمرار  على  العهد  جمددين  

واملقيمني  املواطنني  لكل  و�صعادة  ور�صا  و�صالمة  ــان  واأم اأمــن  واحــة  الإمـــارات 

والزوار.

روح »اخلم�سني«
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هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يتناول  
العدد مركز حماية الطفل في وزارة 
به  يقوم  ــذي  ال ــدور  والـ الداخلية، 
الفئة  لإلسهام في احلفاظ على هذه 
احلوادث  من  املجتمع  في  األساسية 

واألخطار واالعتداءات واجلرائم.
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مبنا�صبة اليوم الوطني الـ 49 لقيام احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة، التقى »جمتمع ال�صرطة« بعدد من الفعاليات التي 

اأ�صادت بقيادة البالد الر�صيدة، منوهة بتوجيهات ومتابعة الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الداخلية، وبدور وزارة الداخلية يف حفظ الأمن والأمان وال�صالمة والر�صا وال�صعادة للمواطنني واملقيمني 

وال�صياح العرب والأجانب.

حتقيق: جا�سم عبيد الزعابي 

          نوهت بتوجيهات ومتابعة �سيف بن زايد 

         فعاليات ت�سيد بدور »الداخلية« يف حفظ الأمن

ت
عا

اب
مت

ت
عا

اب
مت

الدكتور جاسم خليل ميرزا رئيس مجلس  رفع 
بمناسبة  اإلمارات،  في  االجتماعيين  جمعية  إدارة 
اليوم الوطني 49 أسمى آيات التهاني القلبية لمقام 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة »حفظه الله«، وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
وصاحب  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
األعلى  المجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  وأصحاب 

العهود  أولياء  وسمو  اإلمارات،  حكام  لالتحاد 
المولى عز وجل أن  والمواطنين والمقيمين، سائالً 
ويحفظ  واألمان،  األمن  نعمة  اإلمارات  على  يديم 

الوطن من كل سوء ومكروه.

جهود
وأكد الدكتور ميرزا أن اإلمارات هي واحة األمن 
واألمان بفضل جهود حراس الوطن، وعلى رأسهم 
سيف  الشيخ  سمو  الفريق  بقيادة  الداخلية  وزارة 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية الذي ال يأل جهداً في دعم مسيرة األمن في 
اإلمارات من خالل عمله وإنجازاته الشرطية واألمنية 
على المستوى المحلي والخارجي، والتي جعلت من 
اإلمارات من الدول الكبرى التي تتمتع بمؤشر عاٍل 
المركز  اإلمارات  احتلت  فقد  واألمان،  األمن  من 
وتطبيق  واألمان  األمن  تحقيق  في  عالمياً  الثالث 
القانون العادل سواء للمواطنين أو المقيمين، وهذا 
األمر جعل من اإلمارات بلداً مفتوحاً لكل جنسيات 
العالم للعيش الكريم واالستثمار والعمل بحرية من 
من  اإلمارات  وأصبحت  عنصرية،  أو  تمييز  دون 
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          نبيل الشميلي                 د. جاسم ميرزا         هبة عبد الرحمن         د. عزة عثمان

الدول التي فيها الجريمة منخفضة وغير موجودة 
أحياناً بسبب وجود منظومة أمنية قوية وراسخة، 

تحفظ لإلنسان سعادته وكرامته.
وأضاف: أن هذا لم يأت من فراغ، إنما جاء من 
ومتابعة  وتوجيهات  الداخلية  وزارة  جهود  خالل 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكل 
التي  الرائدة  األمنية  المؤسسة  هذه  في  العاملين 
وحماية  األمن  استتباب  أجل  من  نهار  ليل  تعمل 
المجتمع والمقيمين فيه من جميع أشكال اإلساءة 

والخروج عن القانون.
المراتب  أعلى  حققت  اإلمارات  أن  إلى  وأشار 
تفضيالً  األكثر  الدول  وفي  السالم  مؤشرات  في 
في العالم للحياة فيها واألكثر سعادة وغيرها من 
المؤشرات بالغة األهمية على الصعيدين االقتصادي 
واألمني،  السياسي  والمستويين  واالجتماعي 
المتقدمة  الدول  مصاف  في  اإلمارات  تصنف  إذ 
أن  أكدت  التي  الدولية  المنظمات  جميع  بشهادة 

اإلمارات من بين األكثر أمناً واستقراراً في العالم.
 

ثقة
وعبرت الدكتورة عزة بدر عثمان )دكتوراه في 
وتلفزيونية(  إذاعية  برامج  ومعدة  وكاتبة  اإلعالم 
عن ثقتها بدور قيادة البالد الرشيدة وما تفعله من 
أجل اإلمارات وحماية االتحاد وإكمال مسيرة القائد 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
تحقيقه  يصعب  حلماً  االتحاد  كان  فقد  ثراه«،  الله 
ولكن بفضل جهود الشيوخ والقادة تحول الحلم إلى 
يذيع صيته  الذي  اإلمارات االسم  حقيقة وصارت 

بين دول العالم. 
وأضافت في اليوم الوطني الـ 49، أتقدم بالشكر 
السمو  صاحب  إلى  واالمتنان  والتقدير  والعرفان 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«،  »حفظه 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
السمو  وصاحب  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
وأصحاب  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو 

حكام اإلمارات، وسمو أولياء العهود والفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الحفاظ  في  على جهودهم  الداخلية،  وزير  الوزراء 
على هذا البلد الحبيب، وتفانيهم في الدفاع والحفاظ 
بالشكر  أتوجه  كما  أراضيه.  وحماية  الوطن  على 
جهودهم  على  الداخلية  وزارة  لمنتسبي  والعرفان 
الغالية الثمينة فهم حصن األمان للمواطن والمقيم 
سبحانه  الله  وفقهم  واألجنبي،  العربي  والسائح 
اإلمارات  وتسير  خطاهم،  وسدد  جميعاً  وتعالى 
بقيادتها وشعبها من نجاحات إلى نجاحات أوسع، 

فعاشت اإلمارات وحكامها وشعبها.

روح االتحاد
وأوضح نبيل الشميلي )فنان وشاعر( أن دولة 
اإلمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وأخيه 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله«، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ 
اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء 
له  المغفور  أطلقها  التي  االتحاد«  بـ»روح  تقتدي 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، 
المجاالت  مختلف  في  اإلنجازات  تحقيق  وتواصل 

ومنها المجال األمني والشرطي .
بتوجيهات  الداخلية،  وزارة  هي  وها  وأضاف: 
ومتابعة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 
لتعزيز  العمل  تواصل  المنتسبين،  وبجهود  نهيان، 
يستفيد  والتي  الدولة،  في  واألمان  األمن  مسيرة 
منها كل مواطن ومقيم وسائح عربي وأجنبي. وفي 
الـ »49«، ندعو الله سبحانه وتعالى  اليوم الوطني 
وشعباً  وحكومة  قيادة  اإلمارات  دولة  يحفظ  أن 

ومقيمين، ويحفظ نعمة األمن واألمان فيها.

رسالة 
أوضحت هبة محمد عبد الرحمن )أمين السر العام 
بجمعية االجتماعيين في اإلمارات( أن السنوات تمر 

وتنمو الدولة التي رسمها الوالد المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« لتحتفل 
باليوم الوطني الـ 49، ومن أبناء الشيخ زايد، والذي 
ترك بصماته الجلية فيه هناك الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الذي نشأ بين رؤية القادة وحكمتهم 

لتكون له رسالة تتماشى مع رؤية دولة اإلمارات.
وأضافت: أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان ترك أثراً كبيراً في نفوس الشباب، ودافعاً 
التنمية، واالستدامة  لإلبداع واالبتكار نحو تحقيق 
لكل مواطن ومقيم على  األمن واألمان  في تحقيق 
هذا  خارج  يعيش  من  كل  رغبة  بل  الدولة،  أرض 
الوطن أن تطأ قدماه هذه األرض ليحظى باألمان من 
جميع األوجه. وتابعت أن من بين إنجازات سموه 
الشرطية تأسيس الشرطة المجتمعية ومراكز الدعم 
االجتماعي التي كان أثرها على من يعيش فوق هذه 
الهمم، وبصمة  أصحاب  وتشغيل  وتأهيل  األرض، 
العين، وهيئة اإلمارات للهوية، وغيرها.. وكلها أفكار 
عن  يبحث  من  هناك  أن  والشعور  باألمان  تحيطك 
راحتك ليس للمواطن فقط، وإنما لكل من يعيش على 

هذه األرض الطيبة.
ورأت أن حصول اإلمارات على تصنيف أسعد 
شعب في العالم جاء بناء على مدخالت ذات تخطيط 
الداخلية  لوزارة  سموه  قيادة  خالل  ومن  مسبق، 
تلمس النقاط التي تحتاج إلى دعم وسط فريق عمل 
متكامل، فالتعاون المشترك عامل أساس لدى سموه 
للوصول إلى القمة، ومن خالل نبرات صوت سموه 
تشعر باالحتواء والقوة والتصميم في اتخاذ القرار 
وكل  »الداخلية«  منتسبي  من  منتسب  كل  ويشعر 
فيسعى  الوطن،  لهذا  الحقيقية  الثروة  أنه  مواطن 
جاهداً بكل ما يملك للحفاظ على تراب هذا الوطن، 
من  العديد  تحصد  الداخلية  وزارة  جعل  ما  وهذا 

الجوائز المحلية والعربية والدولية.
وختمت قائلة: »سموه إنسان استثنائي جمع بين 
األقوال وترجمتها إلى أفعال يلمسها كل من يعيش 
سيدي،  خطاك  فبوركت  الطيبة،  األرض  هذه  على 
الرشيدة  والقيادة  وتعالى  سبحانه  الله  وحفظك 

والبالد من كل شر ومكروه.



العدد 169 ديسمبر 2020 8

وضع األعالم داخل المبنى
داخل  خاللها  أعالم  وضع  يتم  مناسبات  هناك 
وأهمها:  المناسبات،  هذه  فيه  تقام  الذي  المبنى 
المؤتمرات الدولية واالجتماعات الدورية للمنظمات 
هذه  في  األعالم  ترتيب  ويكون  الدولية.  والهيئات 
المناسبات مالصقاً للحائط في مواجهة الداخل إلى 
قاعة االجتماع. ويتم وضع أعالم الدول المشاركة 

بطريقتين:
)يسار  اليمين  من  بدءاً  األعالم  توضع  األولى: 
نوع  حسب  اليسار  إلى  متجهة  لألعالم(  الناظر 
االجتماع. وإذا كان المجتمعون يمثلون دوالً عربية 
شقيقة، يكون ترتيب األعالم حسب المتبع في جامعة 
الدول العربية. وإذا كان اجتماعاً مشتركاً بين دول 
ترتيب  يكون  أجنبية صديقة،  ودول  شقيقة  عربية 

األعالم حسب المتبع في منظمة األمم المتحدة.
والثانية: أن يوضع شعار المؤتمر وسط الحائط 
األعالم  يبدأ وضع  ثم  القاعة،  إلى  للداخل  المواجه 
بدءاً من الوسط حول أو تحت شعار المؤتمر يميناً 
جامعة  في  سواء  المتبع  الترتيب  بحسب  ويساراً 

الدول العربية أو في منظمة األمم المتحدة.
كما توضع داخل ممرات المبنى المؤدية إلى قاعة 
االجتماعات أعالم الدول المشاركة بمقاسات محددة 

كنوع من االحتفال بالمناسبة.
وإذا اجتمع علمان داخل المبنى يثبتان كما يلي:

به  تحتفل  وطنياً  عيداً  المناسبة  كانت  إذا   -  )1
مبنى  داخل  أجنبية صديقة  أو  عربية شقيقة  دولة 
العربية  اإلمارات  دولة  في  قنصليتها  أو  سفارتها 
المتحدة يكون علم هذه الدولة الشقيقة أو الصديقة 
في الترتيب في المكان األول.  وإذا كانت المناسبة 
مقامة في فندق، فتعتبر القاعة المقامة فيها جزءاً من 
الدولة الشقيقة أو الصديقة التي تقيم االحتفال إلى 
السبق،  الدولة  هذه  لعلم  ويكون  منه  االنتهاء  حين 
ويوضع في المكان األول، أي يثبت علمها إلى يسار 
الناظر، ويثبت علم دولة اإلمارات العربية إلى يمين 

الناظر.
2( - إذا كان هناك احتفال تقيمه إحدى الهيئات 
في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الرسمية 
في  دائماً  يكون  اإلمارات  علم  فإن  معينة  مناسبة 

المقام األول إي إلى يسار الناظر.
3( - وإذا أقيم احتفال مشترك بين وزارة أو هيئة 
حكومية وبين سفارة من سفارات الدول المعتمدة 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون األسبقية 
اليمين،  إلى  فيرفع  اإلمارات  لعلم  األعالم  رفع  في 
االحتفال  المشاركة في  األخرى  الدولة  ويرفع علم 

إلى اليسار.
4( - وإذا كان هناك أكثر من طرف مشارك في 
االحتفال، يوضع علم اإلمارات في الوسط، وتوضع 
بحسب  واليسار  اليمين  إلى  األخرى  الدول  أعالم 
أو  العربية  الدول  المتبع سواء في جامعة  الترتيب 

في منظمة األمم المتحدة.

وضع علم اإلمارات في احتفال خطابي
في أي احتفال خطابي، يثبت علم اإلمارات خلف 
الخطيب وعن يمينه على الصاري. وإذا اجتمع علم 
يمين  اإلمارات  علم  يثبت  آخر،  علم  مع  اإلمارات 
الخطيب العلم اآلخر على يساره مثل علم الهيئة التي 

يخطب فيها أو الجمعية الخيرية، أو غيرها..

مالحظة مهمة 
في جميع األحوال، فإن عقد المؤتمر أو االحتفال 
في  أسبقية  يعطيها  ال  الدول  من  دولة  أرض  على 
إنما  األخرى،  الدول  على  األعالم  وضع  ترتيب 
المضيفة  الدولة  تستمدها  التي  الوحيدة  األسبقية 
من عقد المؤتمر أو االحتفال على أرضها هو رئاسة 
لمراسم  أو  المؤتمر  يمثله لجلسات  أو من  رئيسها 

االحتفال.

ت
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مرا�سم العلم- 6

النقيب علي خليفة المهيري
مدير فرع شؤون الموظفين 

بالعمليات الشرطية في شرطة  الشارقة

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« عددًا من املقالت التي ت�صرح مرا�صم رفع علم دولة 

الإمارات العربية املتحدة يف خمتلف املنا�صبات، لي�صتفيد منها منت�صبو وزارة 

الداخلية وال�صرطة وبقية اأفراد املجتمع.
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التزامًا بتوجيهات القيادة احلكيمة واحلكومة الحتادية الر�صيدة، وبتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، تويل وزارة الداخلية اهتماماً خا�صاً بالأطفال كفئة اأ�صا�صية يف 

املجتمع.

»جمتمع ال�صرطة« زار مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل لالإ�صاءة على اإ�صهامه يف احلفاظ على الأطفال من احلوادث 

والأخطار والعتداءات واجلرائم.

لقاء: الرا الظرا�سي- ت�سوير: حممد علي

الطفل  لحماية  الداخلية  وزارة  مركز  يقوم 
بجهود حثيثة لحماية الطفل من خالل العديد من 

اآلليات التي تقدم للطفل.
التميمي  أحمد  الرحمن  عبد  المقدم  وأوضح 
في  الطفل  لحماية  الداخلية  وزارة  مركز  مدير 
المركز  مهمات  أن  الشرطة«  »مجتمع  مع  لقائه 
وضمان  األطفال  حماية  في  تتمثل  الرئيسة 
ضمنتها  والتي  كافة،  حقوقهم  على  حصولهم 
العربية  اإلمارات  دولة  وتشريعات  قوانين 
المستمر  والتعاون  بالتنسيق  وذلك  المتحدة، 
االتحادية  والمدنية  األمنية  الجهات  جميع  مع 

والمحلية على مستوى الدولة.
مهمات  المركز  عاتق  على  تقع  أنه  وأضاف: 
أخرى ترتبط بالجانب التنظيمي واالستراتيجي 
الخطة  إعداد  وتشمل:  الطفل،  حماية  لعملية 
ووضع  للمركز،  واالستراتيجية  السنوية 
وإعداد  تنفيذها،  ومتابعة  العمل  وقواعد  أسس 
بحماية  المتعلقة  العامة  واإلجراءات  السياسات 
الطفل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بهذا 
الموضوع، واإلشراف على سير أعمال التحقيق 
في الجرائم الواقعـة على الطفل، ومتابعة تطبيق 
بالجرائم  الصلة  ذات  والنظم  القوانين  وتطوير 
الواقعة على الطفل بالتنسيق مع الجهات المعنية 

والمختصة ومتابعة تنفيذها.

خط نجدة 
وأشار المقدم التميمي إلى أنه يقع على عاتق 
اإلشراف  الطفل  لحماية  الداخلية  وزارة  مركز 
دولياً«  والمعتمد  »القائم  الطفل  نجدة  على خط 
اإلبالغ  قنوات  متابعة  إلى  باإلضافة   ،116111
الجرائم  في  البالغات  بتلقي  المعنية  األخرى 
الالزمة  اإلجراءات  الطفـل، واتخاذ  الواقعة على 
بشأنها حسب نوعها ودرجة الخطورة المحتملة 

ت
ءا

ضا
�

اإ

 مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل  

 التميمي: نعمل حلماية الأطفال و�سمان حقوقهم
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والمحاكم  العامة  النيابة  مع  والتنسيق  لها، 
ذات  والجهات  المختصة  الشرطة  وإدارات 

العالقة بما يتعلق بقضايا الطفل. 
التقارير  بإعداد  يقوم  المركز  أن  وأضاف: 
اإلحصائية الدورية )ربع سنوية ونصف سنوية 
وسنوية( وتعميمها على الجهات المختصة، بما 
يسهم في إعطاء صورة عن جهود حماية الطفل 
والظواهر المختلفة التي يتم اكتشافها بما يتعلق 

بالجرائم الواقعة على األطفال.

ثقافة حقوقية 
وزارة  مركز  أن  إلى  التميمي  المقدم  ولفت 
الداخلية لحماية الطفل يسعى لنشر ثقافة حقوق 
ويشارك  بها.  المجتمع  أفراد  وتوعية  الطفل 
والندوات  المؤتمرات  في  المركز  من  منتسبون 
تنفيذ  ومتابعة  الطفل  بحماية  تعنى  التي 
الميدانية  المؤشرات  واستخالص  توصياتها، 
على  الواقعة  الجرائم  وآثار  وأسباب  أبعاد  عن 
الطفل والمعالجات المعتمدة لها، وإعداد التقارير 
للجهات  ورفعها  المركز  عمل  عن  الدورية 
الدراسات  إعداد  على  واإلشراف  المختصة، 

والبحوث المتعلقة بحماية الطفل.
 

أقسام وفروع 
وزارة  مركز  أن  التميمي  المقدم  وشرح 
الطفل يتكون من ثالثة أقسام  الداخلية لحماية 
والتنسيق،  التحقيق  متابعة  قسم  وفرعين: 
وقسم تنسيق الدعم االجتماعي، وقسم الوقاية 
والتوعية واإلرشاد، وفرع االستراتيجية وفرع 
مدير  نائب  إلى  باإلضافة  المساندة،  الخدمات 

وسكرتارية.
والتنسيق   التحقيق  متابعة  قسم  ويتولى 
سير  متابعة  مثل:  االختصاصات،  من  العديد 
أعمال التحقيق في القضايا الواقعة على الطفل، 
والتنسيق مع جميع خطوط التواصل ذات الصلة 

بتلقي البالغات في الجرائم الواقعة على الطفل 
التحقيق  في  االختصاص  جهات  إلى  وإحالتها 
ومتابعتها، والتنسيق مع النيابة العامة والمحاكم 
وإدارات الشرطة المختصة بما يتعلق بالقضايا 
اإلجراءات  جودة  ومتابعة  الطفل،  على  الواقعة 
المتبعة في التحقيق في قضايا اإلساءة الواقعة 
إجراءات  بدليل  التزامها  وضمان  األطفال،  على 
التحقيق في قضايا األطفال، وتوافقها مع أفضل 

الممارسات في هذا المجال.
فيتولى  االجتماعي،  الدعم  تنسيق  قسم  أما 
الطفل  حماية  لمركز  الواردة  الحاالت  استقبال 
اإلبالغ  قنوات  خالل  من  الداخلية  وزارة  في 
حسب  وتصنيفها  تقييمها  يتم  حيث  المختلفة، 
التعامل، ثم يتم اتخاذ  درجة الخطورة وسرعة 
قسم  إلى  بتحويلها  حيالها  الالزمة  اإلجراءات 
معها  التعامل  أو  والتنسيق،  التحقيق  متابعة 
المركز،  في  االختصاصيين  قبل  من  داخلياً 

للدعم  الداخلية  وزارة  مراكز  إلى  إحالتها   أو 
االجتماعي على مستوى اإلمارة المعنية لتقديم 
الضحايا  لألطفال  والمعنوي  النفسي  الدعم 
ومتابعة أمورهم، وتقديم الدعم والمشورة ألسر 
وإعداد  الواقعة،  اإلساءة  آثار  لتجاوز  الضحايا 
على  الواقعة  بالجرائم  الخاصة  اإلحصائيات 
االجتماعية  أبعادها  ناحية  من  وتحليلها  الطفل 
دعم  في  تساعد  التي  المؤشرات  واستخالص 

اتخاذ القرار.
واإلرشاد  والتوعية  الوقاية  قسم  ويتولى 
االجتماعية  التوعية  برامج  وتطبيق  إعداد 
حماية  ثقافة  نشر  إلى  تهدف  التي  واإلعالمية 
ونشر  فيها،  ينشؤون  التي  البيئات  في  الطفل 
ذات  الجوانب  في  واألسري  االجتماعي  الوعي 
الصلة، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع 
المدني ووسائل اإلعالم في الدولة لنشر ثقافة 
الوقاية من الجرائم الواقعة على الطفل للمساعدة 

على تحصين المجتمع من هذه الجرائم.
ويعمل فرع االستراتيجية وتطوير األداء على 
إعداد وتطويـر استراتيجية مركز وزارة الداخلية 
وزارة  استراتيجية  مـن  كجزء  الطفل  لحماية 
التشغيلية  الخطـة  مشـروع  وإعـداد  الداخلية، 
ومتابعــة  السنـوي  الزمنـي  والبرنامـج  للمركز 
وتطويـر  تصمـيم  فـي  المشاركـة  تنفيذها، 
لـوزارة  المؤسسي  األداء  وتقييم  قيـاس  نظـم 
الداخليـة، وتطبيق نظـام تقييـم األداء المؤسسي 
المعتمـدة  القياس  لمعايير  وفقـاً  المركز  فـي 
الشهريـة  التقارير  بها، وإعداد  التقارير  وتقديم 
المركز  استراتيجية  تنفيـذ  بمتابعـة  الخاصـة 
لها،  والتطويرية  العالجيـة  البدائل  واقتراح 
فاعلية  وتقييم  تفعيل  ومتابعة  تطوير  واقتراح 
الهيكل التنظيمي للمركز وفقاً لمتطلبـات تفعيل 
االستراتيجيـة، وتطبيـق نظـام الجـودة الخاصـة 
وتدقيـق  تطوير  علـى  والعمـل  الداخلية  بوزارة 
تطبيـقات الجـودة فـي المركز. كما يقوم الفرع 
الميدانية  النتائج  استقصاء  في  بالمشاركة 
لتطبيـق نظـام الجـودة بما يخـص فئات جمـهور 
المركز، ومراجعة العمليات اإلدارية في المركز 
الداخلية  بالتنسيق مع إدارة الجودة في وزارة 
وتطويرها،  تبسيطها  على  والعمل  وقياسها 
ومتابعة تنفيذ متطلبات سياسة البيئة والصحة 
المنهجيات  تطبيق  ومتابعة  المهنية،  والسالمة 
الجودة  وإدارة  المنهجيات  مالك  مع  بالتنسيق 
الحصول  وأسس  معايير  وتطبيق  الوزارة،  في 
على شهادات وجوائز التمـيز المحلية والدولية، 
برامج  وتنفيذ  ومتابعة  إعداد  في  والمشاركة 
إدارة  مع  بالتنسيق  المؤسسي  التميز  ومعايير 
التميز والريادة في وزارة الداخلية، والمشاركة 
في إعداد خطة أنشطة خدمة المتعاملين وتوفير 
إنجاز  على  والعمل  المطلوبة  والموارد  البرامج 
المهمات واألهداف الخاصة بالنشاط من خالل 
والجمهور  للمتعاملين  الخدمات  أفضل  تقديم 
لمعايير الجودة والتميز لتنفيذها ومتابعة  وفقاً 
نتائجها، وتوفير الدعم واإلسناد ألنشطة خدمة 

المقدم عبدالرحمن التميمي
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الخاصة  النظم  تطبيق  خالل  من  المتعاملين 
وتفعيل  المتميزة  النوعية  الخدمات  بتقديم 
كمصدر  منه  واالستفادة  السري  المتسوق 
الشكاوى   نظام  وإدارة  الخدمة،  تطوير  في 
ألنشطة  السنوية  الخطط  وتنفيذ  والمقترحات 
الداخلية  وزارة  مركز  في  واالبتكار  اإلبداع 
االتصال  مركز  مع  بالتنسيق  الطفل  لحماية 
الموحد لوزارة الداخلية ومركز وزارة الداخلية 
الخاصة  المشاريع  خطط  ومتابعة  لالبتكار، 
بالتنسيق  الطفل  لحماية  الداخلية  بمركز وزارة 
مع مكتب إدارة المشاريع والخدمات المشتركة 
في اإلدارة العامة لالستراتيجية وتطوير األداء 
الالزم إلعداد خطة  الدعم  وتوفير  الوزارة،  في 
تنفيذ  على  واإلشراف  المعيارية  المقارنات 
من  للتأكد  الخارجية  والمشاركات  المقارنات 
تحقيقها لمتطلبات االستراتيجية، ومتابعة تنفيذ 
مع  ومواءمتها   وتحديثها  المعتمدة  السياسات 
بالتنسيق  الداخلية  الخطة االستراتيجية لوزارة 
مع إدارة السياسات باإلدارة العامة لالستراتيجية 
برامج  ووضع  »الداخلية«،  في  األداء  وتطوير 
تعزيز الشراكات االستراتيجية مع المؤسسات 
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل 
ضمن  للمركز  االستراتيجية  األهداف  تحقيق 
إعداد  في  والمشاركة  االختصاص،  منطقة 
باالستراتيجية  الخاصة  والدراسات  البحوث 
وإعداد استطالعات الرأي في المجاالت المتصلة 
بحماية الطفل وتنفيذ أنشطة المركز، بما ينسجم 
ومعايير قياس األداء المؤسسي، ورفع التقارير 

الدورية بشأنها إلى الجهات ذات االختصاص.
مركز  في  المساندة  الخدمات  فرع  ويتولى   
األرشيف  إدارة  الطفل  لحماية  الداخلية  وزارة 
الطباعة  خدمات  وتأمين  والبريد،  والمراسالت 
األعمال  لتسهيل  وذلك  والحفظ،  والتصوير 
المركز  مستلزمات  توفير  ومتابعة  المكتبية، 

من أثاث ولوازم قرطاسية ومطبوعات وأجهزة 
ومسك السجالت لذلك، وإدارة الشؤون المالية 
ذات الصلة بمهمات بالتنسيق مع قسم الخدمات 
المساندة باإلدارة العامة، واإلشراف على إدارة 
توفير  وضمان  للمركز  التابعة  المستودعات 
حركتها  وتوثيق  لها  المخزنية  الموجودات 
المالية  والتعليمات  اللوائح  وفق  عليها  والرقابة 
والعهدة، وتوفير خدمات النقل ومتابعة تشغيل 
قسم  مع  بالتنسيق  المركز  مركبات  وإدامة 
ومتابعة  العامة،  باإلدارة  المساندة  الخدمات 
والخدمات  العامة  والصيانة  اإلدامة  أعمال 
المساندة لتسهيل ممارسة األعمال في المركز، 
إلى  التقليدية  النظم  من  التحول  على  والعمل 
اإلدارية  النظم  وتطبيق  اإللكترونية  النظم 
الحديثة في إنجاز المهمات وذلك للسعي لمواكبة 

التقنيات المتقدمة وفقاً لمعايير الجودة والتميز، 
التقارير الدورية واالستثنائية عن مدى  وإعداد 
تحقيق خطط الخدمات المساندة وتقييم نتائجها 
وتحديد معوقاتها واقتراح البدائل التطويرية لها، 
معايير  مع  ينسجم  بما  الفرع  نشاطات  وتنفيذ 
إلى  الدورية  التقارير  ورفع  المؤسسي  األداء 

الجهات ذات االختصاص.
الداخلية  وزارة  مركز  مدير  نائب  ويتولى 
لحماية الطفل مساعدة مدير المركز في اإلشراف 
على سير العمل في المركز، وما يمكن أن ُيفوَّض 
غيابه  أثناء  المدير  مهمات  بجميع  والقيام  فيه، 
ودراسة  منصبه،  خلّو  أثناء  أو  كان  ألي سبب 
التقارير المتعلقة بسير العمل في المركز وبيان 
رأيه فيها، واقتراح كل ما يلزم لتطوير وتحسين 
السنوي  التقرير  إعداد  على  واإلشراف  العمل، 

ألداء المركز.
وتقوم السكرتارية في المركز بتنظيم مواعيد 
والزيارات  واللقاءات  واالجتماعات  المقابالت 
الخاصة بمدير المركز، وتنظيم جداول اجتماعات 
مواعيدها  وتبليغ  محاضرها  وتدوين  المدير 
للمعنيين ومسك سجالتها، واستقبال المكالمات 
الهاتفية  االتصاالت  وإجراء  بالمدير،  الخاصة 
أنشطة  وتنسيق  المعنية،  الجهات  مع  الالزمة 
الخاصة  اإلعالمية  واألنشطة  العامة  العالقات 
بمدير المركز، وتنسيق ومتابعة شؤون الخدمات 
والتنسيق  المركز،  بمدير  الخاصة  المساندة 
المساندة  الخدمات  متطلبات  توفير  بشأن 
اإللكترونية  والخدمات  االتصال  ومنظومة 
المراسالت  واستالم  المركز،  بمدير  الخاصة 
الخاصة بالمدير وعرضها عليه وتبليغ تعليماته 
وتحرير  تنفيذها،  ومتابعة  المعنية  الجهات  إلى 
المدير  بمكتب  الخاصة  المراسالت  وإعداد 
واعتمادها منه قبل إصدارها ومتابعتها، وتنظيم 
األرشيف، وتداول المراسالت والوثائق الخاصة 

بمكتب المدير وحفظها.
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ال�سعفار ي�سارك يف اجتماع منظمة »اأمرييبول«

الري�سي ي�سارك يف »ملتقى الأجهزة الرقابية«

المفتش  بمكتب  ممثلة  الداخلية  وزارة  نظمت 
الرقابية  لألجهزة  األول  »الملتقى  العام 
حيث  حكومية،  جهة   20 بمشاركة  االفتراضي«، 
في  ودورها  اإلدارية  الرقابة  المجتمعون  تناول 
الواقع  بين  الداخلي  والتدقيق  األداء،  كفاءة  رفع 
اللواء  سعادة  وشارك  المستقبل.  واستشراف 
في  العام  المفتش  الريسي  ناصر  أحمد  الدكتور 
افتتاحية  كلمة  وألقى  بالملتقى،  الداخلية  وزارة 
عبر تقنية االتصال المرئي عن ُبعد، أكد فيها أهمية 
تبادل الخبرات وتمتين العمل التكاملي بين جميع 
االرتقاء  سبيل  في  والخاصة  الحكومية  الجهات 
الوسائل  الرقابة اإلدارية وسيلة من  بالعمل، وأن 
على  لقدرتها  العمل  تطوير  في  والمهمة  الفاعلة 
المناسبة  والقرارات  والبرامج  الخطط  بين  الربط 
التعليمات  من  إطار  وفي  األهداف  وفق  لتنفيذها 

المعتمدة. 
العملية  أهم عناصر  الرقابة تمثل  أن  وأضاف: 
جوانب  معالجة  في  الفّعال  لدورها  اإلدارية 
فرص  وابراز  األخطاء،  عن  والكشف  القصور، 
نشر  إطار  في  وذلك  ومعالجتها،  التحسين 
وترسيخ ثقافة الرقابة وتبادل الخبرات على أفضل 
الممارسات والتطبيقات المحلية، وقد برزت فكرة 
بهدف  االفتراضي  الرقابية  األجهزة  ملتقى  عقد 
الرقابة  وسائل  لتطوير  والسعي  الرؤى  توحيد 
كوظيفة مهمة لتطوير األداء في مختلف المجاالت 

الفريق سيف الشعفار

              اللواء د. أحمد الريسي

االستراتيجية،  األهداف  والمالية وتحقيق  اإلدارية 
دولة  لحكومة  الوطنية  األجندة  لغايات  وصوالً 
واستشرافاً   2021 المتحدة  العربية  اإلمارات 
لمستقبل أفضل. وقد شارك في الملتقى كل من: 
سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، 
وسعادة الشيخة خلود القاسمي الوكيلة المساعدة 
لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم، وأحمد 
فاضل المحيربي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط 
االستراتيجي وإدارة األداء في بلدية مدينة أبوظبي، 
بالرقابة  والمهتمين  العاملين  من  شخص  و1800 

اإلدارية.

كما شارك في الملتقى عدد من الخبراء والعاملين 
في مجاالت الرقابة اإلدارية في المجالين الحكومي 
وأسس  سبل  المجتمعون  ناقش  حيث  والخاص، 
ومفاهيم الرقابة ودورها في تعزيز األداء، والواقع 
استشراف  وأهمية  الرقابية،  للمستويات  الحالي 
والسياسات  النظم  تطوير  أجل  من  المستقبل 

الرقابية للتغلب على التحديات المستقبلية.
في  الرقابة  دور  أهمية  لتأكيد  الملتقى  وهدف 
ونشر  العام،  المال  على  والمحافظة  األداء  تطوير 
في  الداخلي  والتدقيق  الرقابة  مفهوم  وترسيخ 
المؤسسات ودورها في تعزيز النزاهة والشفافية، 
والتجارب  الممارسات  أفضل  على  واالطالع 
وأدوات  وسائل  تطوير  في  لإلسهام  المحلية 
ومذكرات  استراتيجية  شراكات  وبناء  الرقابة، 
في  الرقابي  الدور  تعزز  تعاون  واتفاقيات  تفاهم 
المؤسسات االتحادية والمحلية لتحقيق المصلحة 
التوصيات  من  بعدد  الملتقى  وخرج  العامة. 
جوانب  تعزز  التي  المهمة  والنتائج  والمقترحات 
واستخدام  والتقارير  والمراقبة  الرقابية  اإلدارة 
المستحدثة  والتطبيقات  الحديثة  التقنيات  أفضل 
خدمة للعمل الرقابي، ومن بين أهم هذه التوصيات 
تأكيد أهمية الرقابة اإلدارية والمالية ودورها في 
رفع كفاءة اآلراء وتطويرها، والمحافظة على المال 
العام، وضمان تحقيق العدالة والشفافية، وحوكمة 

اإلجراءات.

انضمت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ممثلة بوزارة الداخلية إلى منظمة المجتمع 
»أميريبول«،  الالتينية  ألمريكا  الشرطي 
في  االنضمام  هذا  عن  اإلعالن  تم  حيث 
الثالث عشر للمنظمة الذي عقد  االجتماع 
عبر تقنية االتصال المرئي عن ُبعد، وتمت 
للمنظمة  التنفيذية  األمانة  إدارته من مقر 
كولومبيا.  جمهورية  عاصمة  بوغوتا  في 
اإلمارات  دولة  تعتبر  االنضمام،  وبهذا 
أول دولة عربية تنضم كعضو مراقب في 
سيف  الفريق  سعادة  وشارك  المنظمة. 
الداخلية  وزارة  وكيل  الشعفار  عبدالله 
االتصال  تقنية  عبر  االجتماع  هذا  في 
المرئي عن ُبعد، حيث ألقى سعادته كلمة 
بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  عن  نيابة 

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
عن  وأعضائها  للمنظمة  خاللها  عبر  الداخلية، 
تطلع وزارة الداخلية في العمل مع هذه المنظمة 
العريقة بهدف تعزيز التعاون االستراتيجي الذي 

يدعم الجانبين.
ألمريكا  الشرطية  المجتمع  منظمة  أن  يذكر 
فبراير   14 في  تأسست  »أميريبول«  الالتينية 
جمهورية  عاصمة  بوغوتا  ومقرها   2007 عام 
الدائمين  األعضاء  الدول  عدد  ويبلغ  كولومبيا، 
إلى 36 منظمة مراقبة  فيها 33 دولة، باإلضافة 
وتعمل  و»اليوروبول«،  »اإلنتربول«  وأبرزها 
منظمة »أميريبول« على تعزيز التعاون المشترك 
والشرطية،  األمنية  المجاالت  في  األعضاء  بين 
المجاالت  في  الدعم  وتقدم  المعلومات،  وتبادل 

التقنية وتبادل الخبرات والتدريب.
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اجتمع معالي اللواء الركن طيار فارس خلف 
المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي بمكتبه في 
أبوظبي مع سعادة  لشرطة  العامة  القيادة  مقر 
كمال فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى 

الدولة.
من  عدد  بحث  االجتماع  خالل  وجرى 
الشرطي  بالعمل  العالقة  ذات  الموضوعات 
إبراهيم  محمد  العميد  بحضور  وذلك  واألمني، 
العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، 
والعميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع األمن 
خلفان  والعقيد  أبوظبي،  شرطة  في  الجنائي 
االستراتيجية  مركز  مدير  المنصوري  عبدالله 

والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي.
اجتمع وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة 
القطان نائب  الركن خالد جمعة  العميد  برئاسة 
قائد اإلمداد المشترك مع العميد الدكتور خلفان 
سلطان الكندي نائب قطاع الموارد البشرية في 
شرطة أبوظبي وفريق عمل مركز إدارة المواهب 

في القطاع.
العمل  وإجراءات  طبيعة  على  الوفد  وتعرف 
تكللت  والتي  المركز،  في  اإلنجازات  وأبرز 
على  ممارسة  أفضل  على  المركز  بحصول 

مستوى حكومة أبوظبي عام 2019. 
ورشة  المركز  في  العمل  فريق  نظم  كما 
اإللكتروني  »طموح«  نظام  عن  تعريفية  عمل 
مميزات  استعراض  خاللها  تم  المواهب  إلدارة 
وخصائص النظام المعني بإدارة قاعدة بيانات 
الموهوبين، وتطبيق أفضل سبل الرعاية لتنمية 

وتطوير مواهبهم. 
مكتب  مع  بالتنسيق  أبوظبي  ونظمت شرطة 
شؤون المجالس في ديوان صاحب السمو ولي 
عهد أبوظبي ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
بعنوان  افتراضياً  اجتماعاً  والتراثية  الثقافية 
األزمات  إدارة  في  أبوظبي  شرطة  »جهود 
والكوارث« ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان 
الظفرة في دورته 14. وأكد المقدم مبارك محمد 
الخييلي من شرطة أبوظبي اهتمام القيادة العامة 
في  األمنية  المنظومة  بتطوير  أبوظبي  لشرطة 
إدارة االزمات والكوارث وفق أفضل الممارسات 
واستراتيجيتها  أهدافها  وتحقيق  العالمية، 

ورؤيتها وصوالً لمجتمع آمن.
واستعرض  مراحل إدارة الطوارئ واألزمات 
من وقاية المجتمع والتوعية والتحذير، والعمل 
إجراءات  جميع  تطبيق  في  الدؤوب  اليومي 
والجاهزية  االستعداد  ومرحلة  السالمة، 
وإعداد  األجهزة  وتوفير  الممارسات  بأفضل 
الخطط االستراتيجية والسيناريوهات والبرامج 

المبتكرة  والخدمات  والعمليات  والمبادرات 
والكوادر  الفرق  وتأهيل  وإعداد  واإلبداعية 
بالدورات  الذاتية  قدراتهم  وتنمية  الشرطية 
العام  اإلنذار  أجهزة  تفعيل  ومرحلة  المستمرة، 
أهداف  بوضع  الطوارئ  حاالت  عن  واإلعالن 
وقياسها لمواجهة التحديات والمتغيرات باعتماد 
تعتبر  والتي  ومتطورة،  متجددة  عمل  أساليب 
الضمانة األكيدة للفوز بثقة المجتمع، بما يضمن 

سرعة وسالمة التعافي.
الكوارث  يعد من  الذي  الضباب  وتحدث عن 
إدارة  في  تطبق  التي  المثلى  والطرق  الطبيعية 
إدارة  وحسن  الطبيعية،  والكوارث  األزمات 
األخطار  تحديد  وطرق  المناخية  الظروف 
اللوحات  باتباع  االلتزام  وضرورة  والوقاية، 
ومتابعة  الطرق  على  اإللكترونية  اإلرشادية 
الطقس،  أحوال  على  لالطالع  الجوية  النشرة 

والتقيد بالتعليمات الوقائية. 
وتطرق إلى جهود شرطة أبوظبي في التعامل 
اإلجراءات  وتطبيق  »كورونا«  فيروس  مع 
تقديم  شملت  والتي  منه،  للوقاية  االحترازية 
المتكاملة،  والخدمات  المبادرات  من  مجموعة 
مهماته  في  األول  الدفاع  خط  دعم  ومنها: 
غرفة  واستحداث  التوعية،  ونشر  الميدانية، 
الحث على  للمخالفات، واالستمرار في  عمليات 
وحماية  المرجوة  األهداف  لتحقيق  االلتزام 
بيد  يداً  والعمل  األخطار،  جميع  من  المجتمع 

لوقاية مجتمعنا وصون سالمته واستدامة. 
االلتزام  على  المجتمع  فئات  جميع  وحث 

بالقوانين واشتراطات السالمة لتحقيق التكامل 
لمواجهة  الجهود  توحيد  خالل  من  الفعال 
اإليجابي  الوعي  مستوى  ورفع  »كورونا«، 
مجلس  وعقد  والصحية.  الوطنية  بالقضايا 
شباب شرطة أبوظبي اجتماعاً تعريفياً افتراضياً 
مع مجلس شباب هيئة الموارد البشرية، نوقشت 
واقتراح  تطويرها،  وسبل  التعاون  آفاق  فيه 
التعاون  لتفعيل  المشتركة  المبادرات  بعض 
المحلي  الصعيد  على  الشبابية  المجالس  بين 
وأعضاء  رؤساء  بحضور  وذلك  واالتحادي، 

المجلسين.
وتحدثت نجود الحارثي رئيسة مجلس شباب 
هيئة الموارد البشرية في االجتماع عن المجلس 
الموكلة  والمهمات  الوظيفي  والهيكل  وأعضائه 
إليه، وحداثة تأسيسه ورغبته في االستفادة من 
وتعزيز  أبوظبي،  شرطة  شباب  مجلس  تجربة 
التعاون المشترك مع المجالس الشبابية األخرى.
مجلس  رئيس  بالعالء  محمد  الرائد  وعرض 
شباب شرطة أبوظبي الهيكل الوظيفي للمجلس 
والمهمات الموكلة إليه، وأهم اإلنجازات المحققة، 
مؤكداً حرص المجلس على التعاون مع مجلس 
الخبرات  وتبادل  البشرية،  الموارد  هيئة  شباب 

مع جميع المجالس األخرى.
وطرحت خالل   االجتماع بعض المقترحات، 
وتم االتفاق بين الجانبين على نقل تجربة مجلس 
شباب شرطة ابوظبي وآليه عمله وخبراته، وعقد 
للمبادرات  ذهني  عصف  وجلسات  اجتماعات 

المشتركة.

من االجتماع مع السفير السنغافوري
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�ساحي خلفان يتفقد »التحريات واملباحث اجلنائية«

.. واملري يتفقد »مكافحة املخدرات«

تفقد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب 
اإلدارة  دبي،  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس 
العامة للتحريات والمباحث الجنائية في القيادة 

العامة لشرطة دبي.
العامة للتحريات  وأشاد معاليه بدور اإلدارة 
والمباحث الجنائية في مكافحة الجريمة وتعزيز 
ودولة  إمارة دبي خصوصاً  األمن واألمان في 
جانب  إلى  عموماً،  المتحدة  العربية  اإلمارات 
المجتمعي  الجانب  تقوم في  الذي  الكبير  الدور 
من خالل المبادرات المجتمعية التي تنفذها في 

سبيل نشر الوعي بالظواهر السلبية.
للتحريات  العامة  اإلدارة  أن  معاليه  وأكد 
المهمة  اإلدارات  من  تعتبر  الجنائية  والمباحث 
ضمن العمل الرئيس للمجال الشرطي، والمعني 
بمكافحة الجريمة والتصدي لمرتكبيها والقبض 

القيادة  توليها  لذلك  قياسية،  أوقات  في  عليهم 
العامة لشرطة دبي الكثير من االهتمام لتحقيق 
الهدف االستراتيجي في »أن تكون دبي مدينة 

القائد  المري  الله خليفة  عبد  الفريق  معالي  أكد 
العام لشرطة دبي، الدور الكبير الذي يؤديه ضباط 
لمكافحة  العامة  اإلدارة  وأفراد  الضباط  وصف 
األمن  الحفاظ على  المخدرات في شرطة دبي في 
واألمان في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وحماية 
انتشارها،  من  والحد  المخدرات،  آفة  من  المجتمع 
تطويرهم  ظل  في  ومروجيها  تجارها  وضبط 

ألساليب جديدة في ترويج وتهريب المخدرات.
العامة  لإلدارة  معاليه  تفقد  خالل  ذلك  جاء 
لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ضمن برنامج 
ومراكز  العامة  اإلدارات  على  السنوي  التفتيش 
الشرطة التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، بحضور 
المنصوري  إبراهيم  خليل  خبير  اللواء  سعادة 
مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد 
عيد محمد ثاني حارب مدير اإلدارة العامة لمكافحة 
المخدرات، والعميد عبد الله خادم سرور المعصم 
دبي رئيس مجلس مديري  بر  مدير مركز شرطة 
مراكز الشرطة، والعقيد خالد بن مويزة نائب مدير 
اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد خالد بن 
من  وعدد  والتفتيش،  الرقابة  إدارة  مدير  سليمان 

الضباط.
وأوضح معالي الفريق المري أن ترويج وتهريب 
ويتعين  مستمر،  تطور  في  العالم  المخدرات حول 
تطوير أساليب المراقبة والتحليل والمتابعة لضبط 
التواصل  مواقع  من  اتخذوا  الذين  المروجين 
أفراد  بين  سمومهم  لتجارة  لهم  مالذاً  االجتماعي 
توجيهات  وفق  دبي  شرطة  أن  مؤكداً  المجتمع، 
القيادة العليا تعمل بشكل دائم على تطوير منظومة 

ومروجي  تجار  كشف  وأنظمة  وآليات  العمل 
وتجار  مروجي  مع  تتساهل  ولن  المخدرات، 
المخدرات، وستعمد إلى ضبطهم واتخاذ اإلجراءات 
إحصائيات  على  معاليه  واطلع  بحقهم.  القانونية 
بعدد  المتعلقة  المخدرات  لمكافحة  العامة  اإلدارة 
في  المضبوطة  والكميات  واألشخاص  القضايا 
وإسهام   ،2019 الماضي  العام  خالل  دبي  إمارة 
اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات في إلقاء القبض 
على  المخدرة  بالمواد  اتجار  بقضايا  متهمين  على 

مستوى الدولة والكمية المضبوطة بحوزتهم. 
وأظهرت اإلحصائيات أن اإلدارة العامة لمكافحة 

المخدرات في شرطة دبي أسهمت في إلقاء القبض 
على ما نسبته 35.6% من المتهمين المتورطين في 
على  العقلية  والمؤثرات  المخدرة  المواد  قضايا 
كميات  من   %56.2 نسبته  وما  الدولة،  مستوى 
خالل  الدولة  مستوى  على  المضبوطة  المخدرات 

العام الماضي 2019.
كما تمكنت اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات في 
 35 لـ  مهمة  معلومات   126 تمرير  من  دبي  شرطة 
دولة بالتعاون مع ضباط االرتباط فيها، وأسهمت 
في إلقاء القبض على 33 متهماً من جنسيات مختلفة 

تورطوا في قضايا مخدرات خالل عام 2019.

آمنة«، مثنياً على جهود منتسبي اإلدارة العامة 
للتحري في حل القضايا والقبض على مرتكبيها 

بحرفية عالية.
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فعاليات �سرطية يف ال�سارقة و»ال�سمالية«

الزري  سيف  اللواء  سعادة  ترأس   >
الشارقة  شرطة  عام  قائد  الشامسي 
العليا  القيادة  للجنة  العاشر  االجتماع 
أهمية  سعادته  وأكد   ،2020 لعام  الدائمة 
مقترحات  من  تفرزه  لما  االجتماعات  هذه 
تصب في تطوير مخرجات العملية األمنية، 
تبذلها  التي  للجهود  تقديره  عن  أعرب  كما 
في  الشارقة  شرطة  في  اإلدارات  مختلف 
المحافظة على مستوى جاهزيتها، وسعيها 
وتحسين  بأدائها،  االرتقاء  إلى  المستمر 

وتطوير الخدمات المقدمة ألفراد الجمهور.
أعماله،  جدول  االجتماع  واستعرض 
والتوصيات الصادرة عن االجتماع السابق 
الموضوعات  من  وعدداً  بشأنها،  تم  وما 
التي تسهم في تعزيز األمن واألمان ألفراد 
الخاصة  المقترحات  وبعض  المجتمع، 
الحياة،  جودة  لتعزيز  الخدمات  بتطوير 
لتقليل  االحترازية  اإلجراءات  ودراسة 
عليها  المترتبة  واآلثار  البحرية  الحوادث 

للحفاظ على األرواح والممتلكات.
للحضور،  شكره  عن  سعادته  وأعرب 
تحقيق  على  العمل  بضرورة  موجهاً 
األمني،  واالستقرار  األمن  معدالت  أعلى 
المقدمة  الخدمات  تطوير  في  واالستمرار 
أفضل  تبني  خالل  من  وذلك  للجمهور، 
باألمن  الجميع  ينعم  حتى  الممارسات 
والطمأنينة، والمضي قدماً في تحقيق رؤى 
وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ األمن 
المجتمعي وتحقيق األهداف االستراتيجيــة 
الرامية إلى دعم ركائز األمن باعتباره قاعدة 

أساسية للتقدم في مختلف المجاالت.
واألزمات  الطوارئ  إدارة  فريق  قرر   >

والكوارث في إمارة عجمان السماح باستئناف 
إقامة حفالت األعراس والمناسبات في القاعات 
والفنادق والمنازل في إمارة عجمان، مع تأكيد 
االلتزام باالحترازات والتدابير الوقائية المعتمدة، 

والتي تضمن سالمة المشاركين والمدعوين.
وأوضح سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد 
رئيس  عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله 
والكوارث  واألزمات  الطوارئ  إدارة  فريق 
المحلي أن قرار استئناف إقامة الحفالت يتضمن 
أال يزيد عدد المدعوين في صاالت األفراح على 
في  شخصاً   50 على  يزيد  وال  شخص،   200
على  فقط  أشخاص  خمسة  وتحديد  المنازل، 
االلتزام  مع  الحالتين،  كال  في  الواحدة  الطاولة 
في  المعتمدة  والوقائية  االحترازية  باإلجراءات 
التباعد  على  والحفاظ  الكمامات  وارتداء  الدولة 

الجسدي والمسافات بين الطاوالت.
لوزارة  االستراتيجية  لألهداف  دعماً   >
الداخلية أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين 
العميد خليفة  وأوضح  اآلمن«،  »الضوء  مبادرة 
الشرطة  مراكز  إدارة  مدير  الشامسي  سالم 
الشاملة في أم القيوين أن المبادرة تستمر لمدة 
عام بالتعاون مع شركاء القيادة العامة لشرطة 
أم القيوين مثل مكاتب العقارات وأندية الجاليات 
للمناطق  ميدانية  زيارات  وتتضمن  األجنبية، 
البنايات  أصحاب  لتعريف  والتجارية  السكنية 
الشمسية،  بالطاقة  إنارة  تركيب  بأهمية  والفلل 
والتي تسهم في إضاءة األماكن المظلمة المحيطة 
بالمباني، وتوفر الراحة والطمأنينة للموجودين 

ضمن تلك المناطق.
بن  الله  عبد  علي  اللواء  سعادة  التقى   >
الخيمة  رأس  شرطة  عام  قائد  النعيمي  علوان 
»راكي فيليبس« الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية 

السياحية في إمارة رأٍس الخيمة، وذلك في 
إطار تعزيز العالقات القائمة بين الطرفين.

الدعم  أن  النعيمي  اللواء  سعادة  ورأى 
الكبير والمتواصل من قبل صاحب السمو 
عضو  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ 
المجلس األعلى لالتحاد حاكم رأس الخيمة، 
الشيخ  سمو  قبل  من  المستمرة  والمتابعة 
رأس  عهد  ولي  القاسمي  بن سعود  محمد 
الخيمة، وتنوع اإلرث التاريخي والتراثي في 
االمارة التي تحتضن أيضاً أعلى قمة جبلية 
خالبة  وسواحل  الدولة  في  جيس(  )جبل 
كعاصمة  الثاني  للعام  اختيارها  في  أسهم 

للسياحة الخليجية. 
< أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة 
فعاليات  والدوريات  المرور  بإدارة  متمثلة 
 2020 لعام  الثالثة  الفرعية  الحملة  وأنشطة 
وعيك«،  دليل  اآلمنة  »القيادة  شعار  تحت 
للخطة  المحلية  الحمالت  إطار  وذلك ضمن 
الخاصة  والمبادرة  لإلدارة،  التشغيلية 
من  المرورية  الثقافة  مبادئ  بترسيخ 
تجسيداً  تأتي  التي  التوعية  برامج  خالل 
وشرطة  الداخلية  وزارة  الستراتيجية 
أمناً.  أكثر  الطرق  جعل  بهدف  الفجيرة 
وأشار العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني 
مدير اإلدارة أن ثقافة االلتزام بقواعد السير 
والمرور هي ثقافة مجتمعية، تهدف بالدرجة 
األولى إلى الحفاظ على أمن وسالمة جميع 
مستخدمي الطريق، وهي تحد كبير لتحقيق 
وناشد  الطريق.  على  السالمة  معايير 
استخدام  بضوابط  بااللتزام  السائقين 
استخدام  خصوصاً  القيادة  أثناء  الطريق 

سماعة الهاتف المتحرك أثناء القيادة.

اجتماع اللجنة العليا في شرطة الشارقة
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 اأمن الإمارات..

 �سراكة جمتمع متوحد 
العميد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية يف �سرطة اأبوظبي

لم يكن احتفال دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وفق  عام  كل  ومجتمًعا  قياًدة  الوطني  باليوم 
للعهد  تجديًدا  بمثابة  إال  االتحاد«  »روح  شعار 
باالستمرار على قيم اآلباء المؤسسين وتوارثها 
بين األجيال الجديدة، فلقد كانت وما تزال دولة 
قيادة  متوحدة  دولة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
ومبادئ  قيم  وفق  للمستقبل  تنظر  ومجتمًعا 
مجتمعية راسخة لتكون في مراكز متقدمة بين 

دول العالم في جميع المجاالت.
دولة  انطالق  بداية  مع  الدولة  قيادة  سعت 
االقتصادي  التقدم  مسيرة  ضمان  إلى  االتحاد 
واالجتماعي والثقافي لتحقيق التنمية المستدامة 
باألمن  يتصف  مناخ  ظل  في  للجميع،  والرفاه 
واالستقرار وفق منظومة العدالة ومناخ التسامح 
وقبول اآلخر، ورعاية متكاملة لحقوق اإلنسان، 
فال فرق بين إنسان وآخر إال بااللتزام بالقانون، 
وما  كانت  ولهذا  المجتمعية،  والقيم  والقواعد، 
تزال أرض اإلمارات وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة 
»دولة تضم العالم على أراضيها«، حيث يعيش 
على أراضيها أكثر من 200 جنسية في مناخ أمني 

فريد يسهم في دفع مسيرة التنمية والرخاء.
والتنمية  التقدم  مسيرة  استمرار  ومع 
مسيرة  أمام  تحديات  هناك  أصبحت  الشاملة، 
األمن واالستقرار، وهي التحديات التي واجهتها 
األجهزة األمنية بالعمل على المزيد من التطوير 
لمسيرة األداء بالتخطيط االستباقي والقدرة على 
الوقاية  ألساليب  المستمرة  التطورات  مالحقة 
خطط  من  متكاملة  منظومة  وفق  الجريمة،  من 
من  مضنية  جهود  ووفق  والتحديث،  التطوير 

واألمان  األمن  منظومة  لتعزيز  الدؤوب،  العمل 
وبأفضل الممارسات والمفاهيم الشرطيــة.

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قامت  ولقد 
على  بالعمل  الرشيدة  القيادة  ورعاية  وبدعم 
توفير متطلبات العمل الشرطي كافة من أحدث 
المعدات التكنولوجية والتسليح المتطور، إضافة 
إلى االهتمام بتدريب العنصر البشري، والتخطيط 
إلى  يؤدي  فما  قادمة،  عديدة  ألعوام  للمستقبل 
بتوفير  األمنية  االستراتيجية  األهداف  تحقيق 
كفاءة وجودة مثالية لحفظ األمن والنظام العام. 
المعلومات  في  باالستثمار  الدولة  اهتمت  كما 
والمعرفة وتطوير الشراكات الفعالة؛ واستضافة 
ودعم  والدولية،  االقليمية  األمنية  الفعاليات 
وتشجيع اإلبداع واالبتكار، واالهتمام بالكوادر 
البشرية المبدعة وتوفير بيئة مشجعة ومحفزة 
واالستعانة بأفضل التقنيات الحديثة، باعتبارها 
ألهداف  األساسي  والمحرك  الفقري  العمود 
الشرطة االستراتيجية وعملياتها الرئيسة، وهو 
الواقع الذي جعل مسيرة األمن واالستقرار ذات 
جودة وكفاءة متميزة واكبت النهضة العمرانية 
ما  الدولة،  تشهدها  التي  السريعة  والبشرية 
في  المهم  دورها  أداء  على  دائماً  قادرة  جعلها 

الحفاظ على تراب الوطن وحماية مكتسباته. 
ولقد سجلت المؤشرات الدولية خالل األعوام 
التميز في  متقدمة مسيرة  مراتب  الماضية في 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  األمني  األداء 
لتشير إلى مسيرة اإلنجاز التي تحققها الشرطة 
في الدولة، وتعتبرها أنموذجاً فريداً لألداء األمني 
الماضية  القليلة  األيام  وخالل  ككل،  العالم  في 

الثقة  مؤثر  حول  الدولي  غالوب  مؤشر  سجل 
في األجهزة الشرطية لعام 2020 -والذي يقسم 
دول العالم لمستويات عدة تتعلق بمسيرة األمن 
اإلماراتية  واالستقرار- مرتبة متقدمة للشرطة 
بين مثيالتها في دول العالم، حول ثقة المجتمع 
وكفاءة  باالستقرار  والشعور  األمني  األداء  في 
بشكل  واجباتها  أداء  في  الشرطية  األجهزة 
اإلنسان  حقوق  ورعاية  األمن  لحفظ  متكامل 
األمر  بالقانون، وهو  االلتزام  وتوفير مناخ من 
الذي يؤكد جودة وكفاءة التطوير لمسيرة األداء 
شريًكا  المجتمع  جعلت  وإنها  خاصة  األمني، 
وركيزة أساسية في االستقرار، سواء من خالل 
بالقانون،  االلتزام  بأهمية  التوعوية  الجهود 
التي  المبادرات  العديد من  إطالق  أو من خالل 
تهدف لهذه الشراكة ومن أبرزها مبادرة »كلنا 
شرطة«، والتي تعتبر أنموذجاً إيجابياً لمشاركة 
أفراد المجتمع بشرائحه كافة وتسخير إمكانياته 

ومهاراته للحفاظ على أمن وسعادة المجتمع. 
ومع االحتفال باليوم الوطني الـ49 وفق شعار 
»روح االتحاد«، وما يمثله من تأكيد االلتزام بقيم 
المؤسسين،  اآلباء  عليها  حرص  التي  االتحاد 
ولمجتمع  الرشيدة  للقيادة  العهد  نجدد  فإننا 
اإلمارات على مواصلة مسيرة العطاء واإلنجاز 
وبذل كل الجهود واستخدام اآلليات الحديثة في 
بين  والشراكة  واألمان  األمن  مظلة  استمرارية 
المجتمع والشرطة في دعم االستقرار، لتستمر 
دولة اإلمارات العربية المتحدة واحة أمن وأمان 
وأنموذجاً فريداً بين دول العالم أجمع في جميع 

المجاالت.
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فرع »التثقيف ال�سحي« يف »اخلدمات الطبية«فرع »التثقيف ال�سحي« يف »اخلدمات الطبية«

الفقهاء: الوقاية تعزز ال�سالمة من »كورونا«الفقهاء: الوقاية تعزز ال�سالمة من »كورونا«

يتابع »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على مديرية اخلدمات الطبية يف القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي، والتي تعمل على 

ن�صر الوعي ال�صحي وال�صالمة ال�صخ�صية بني منت�صبي ال�صرطة واأ�صرهم واأفراد املجتمع. ويتناول يف هذا العدد ن�صائح 

من فرع »التثقيف ال�صحي« يف »اخلدمات الطبية« حول حماية النف�س والآخرين من الإ�صابة بفريو�س »كورونا«

شرح مؤيد الفقهاء من فرع التثقيف الصحي 
أبوظبي  شرطة  في  الطبية  الخدمات  بمديرية 
أنه في ظل انتشار وباء »كورونا«، فإن أفضل 
طريقة للوقاية من المرض هي اتباع اإلرشادات 
بعض  باتخاذ  وااللتزام  الوقائية،  والتدابير 
الجسدي،  التباعد  مثل:  البسيطة،  االحتياطات 
الجيدة  التهوية  على  والحفاظ  الكمامة،  ووضع 
في الغرف، وتالفي التجمعات، وتنظيف اليدين، 

والسعال في ثنية المرفق أو في منديل ورقي.

تباعد جسدي 
منتسبي  من  أكان  سواء  الشخص  على 
الشرطة أم أسرهم أم من أفراد المجتمع حماية 
نفسه واآلخرين من وباء »كورونا« عبر التباعد 
الجسدي أي باالبتعاد مسافة مترين على األقل 
عن اآلخرين للحد من أخطار اإلصابة بالعدوى 

كما  يتكلمون.  أو  يعطسون  أو  يسعلون  عندما 
من  أكبر  مسافة  اآلخرين  عن  االبتعاد  عليه 
ذلك عندما يكون معهم في أماكن مغلقة، فكلما 
ابتعد الشخص مسافة أكبر قلل ذلك من احتمال 

تعرضه إلصابة بالفيروس.

وضع الكمامة
من  طبيعياً  جزءاً  الكمامة  وضع  جعل  يجب 

لقاء: خالد الظنحاين- ت�سوير: حممد علي 
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وجودنا مع اآلخرين، وغسل اليدين أو استخدام 
خلعها،  وبعد  الكمامة  وضع  قبل  المعقمات 
والذقن،  والفم  األنف  تغطي  أنها  من  والتأكد 
عدم  يجب  التي  الخاطئة  األمور  بعض  فهناك 
لمس  وتشمل:  الكمامة،  وضع  أثناء  بها  القيام 
الكمامة باليد، واسقاط الكمامة من أحد األذنين 
وتركها معلقة، وتخفيض الكمامة إلى أسفل الفم 

والذقن وتركها على الرقبة.

بيئة آمنة
البيئة اآلمنة مهمة جداً، لذا يجب االنتباه إلى 

النقاط التالية:
- تجنب الميمات الثالثة: األماكن المغلقة أو 
لصيقة،  مخالطة  على  تنطوي  التي  أو  المكتظة 
ألنه ما يزال يتم اإلبالغ عالمياً عن حاالت تفٍش 
فيها  يتجمع  التي  األماكن  في  »كورونا«  لوباء 
الناس، مثل المطاعم والمقاهي والفنادق وقاعات 
التدريب وأماكن إقامة الحفالت ودروس اللياقة 
كثير  وفي  العبادة،  وأماكن  والمكاتب  البدنية 
من األحيان في األماكن المغلقة المزدحمة التي 
يتحدث فيها الناس بصوت عاٍل أو يصيحون أو 

يتنفسون بكثافة أو يغنون.
في  بـ»كورونا«  اإلصابة  أخطار  تزداد   -
األماكن المزدحمة التي تفتقر إلى التهوية الجيدة، 
والتي يقضي فيها األشخاص المصابون فترات 
بعضهم  من  مقربة  على  معاً  الوقت  من  طويلة 
بعضاً. وهذه البيئات ينتشر الفيروس فيها بقوة 
لذا  التنفسي،  الجهاز  ُقطيرات  طريق  عن  أكبر 

تزداد فيها أهمية اتخاذ االحتياطات.
- قابل الناس في الخارج، حيث ُتعد التجمعات 
في  التجمعات  من  أمناً  أكثر  الطلق  الهواء  في 
األماكن المغلقة السيما إذا كانت األماكن المغلقة 

صغيرة وال يدخلها الهواء الخارجي.
 

التجمعات 
والفعاليات  والمناسبات  التجمعات  وإلقامة 
المزدحمة  األماكن  تجنب  يجب  األسرية، 
فاتخذ  ذلك،  من  تتمكن  لم  وإذا  المغلقة،  أو 

االحتياطات التالية:
- افتح نافذة، أي زد حجم »التهوية الطبيعية«. 

عندما تكون في مكان مغلق.
- وضع كمامة. 

- ال تنَس أساسيات النظافة الصحية الجيدة،
بانتظام باستخدام مطهر  ـ نظف يديك جيداً 
والصابون،  بالماء  اغسلهما  أو  الكحولي  اليدين 

فهذا يؤدي إلى إزالة الجراثيم والفيروسات التي 
قد توجد على يديك.

فاليدان  وفمك،  وأنفك  عينيك  لمس  -تجنب 
تلمسان العديد من األسطح ويمكنهما أن تلتقطا 
اليدان، يمكنها نقل  تلوثت  الفيروسات. وإذا ما 
الفيروس إلى العينين أو األنف أو الفم، ويمكن 
هذه  طريق  عن  جسمك  يدخل  أن  للفيروس 

المنافذ، وأن يسبب لك مرض »كورونا«.
بمنديل  أو  المرفق  بثني  وأنفك  فمك  غِط   -
من  وتخلص  العطس،  أو  السعال  عند  ورقي 
الفور في صندوق قمامة  الورقي على  المنديل 
ف يديك جيداً باستخدام مطهر اليدين  مغلق، نظَّ
الكحولي أو اغسلهما بالماء والصابون، فباّتباع 
ممارسات النظافة التنفسية الجيدة تحمي نفسك 
مثل  الفيروسات  من  حولك  من  واألشخاص 

»كورونا« واإلنفلونزا.
متكرر  بشكل  وطّهرها  األسطح  نظف   -
السيما تلك التي ُتلمس بانتظام، مثل /مقابض 

األبواب والحنفيات وشاشات الهاتف المتحرك.

الشعور بالمرض
عند الشعور بالمرض، يجب القيام بالخطوات 

التالية:
- تعّرف على أعراض مرض »كورونا« األكثر 
الجاف واإلرهاق،  الحمى والسعال  مثل  شيوعاً 
الشم،  أو  الذوق  فقدان  مثل:  شيوعاً  واألقل 
واحتقان  الحلق،  والتهاب  والصداع،  واآلالم، 
والطفح  واإلسهال،  العينين،  واحمرار  األنف، 

الجلدي.
كنت  لو  نفسك حتى  واعزل  المنزل،  الزم   -
والصداع  السعال  مثل  خفيفة  بأعراض  مصاباً 
والحمى الخفيفة إلى أن تتعافى. واتصل بمقدم 
الرعاية الصحية أو الخط الساخن للحصول على 
المشورة. واطلب من شخص آخر أن يحضر لك 
المشتريات. وإذا اضطررت إلى مغادرة المنزل 
ضع  جانبك،  إلى  ليبقى  شخص  استدعاء  أو 

كمامة لتتجنب نقل العدوى إلى اآلخرين.
والسعال  بالحمى  مصاباً  كنت  وإذا   -
على  الطبية  الرعاية  التمس  التنفس،  وصعوبة 
توجيهات  واّتبع  الهاتفي،  االتصال  عبر  الفور 

مقدمي الرعاية الصحية.
المصادر  من  المعلومات  أحدث  تابع   -
على  األقدر  فهي  الدولة،  في  الرسمية  الصحية 
إسداء المشورة بشأن اإلجراءات التي يمكن أن 

يتخذها الناس لحماية أنفسهم.

الحجر والعزل 
الحجر الصحي هو تقييد أنشطة األشخاص 
تحدده  ما  حسب  الوقت  من  لفترة  األصحاء 

الجهات الصحية المختصة.
أو  المصاب  فصل  فهو  الصحي،  العزل  أما 
الشخص المشتبه بإصابته بـ»كورونا« عن غيره 
من األصحاء، ويستمر العزل طوال مدة اإلصابة 

بالمرض حتى الشفاء التام منه.

    مؤيد الفقهاء
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

له  المغفور  المؤسس  الوالد  تسلم  عندما 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« 
1966، قال:  أبوظبي عام  إمارة  الحكم في  سدة 
اتباع  االتحاد،  من  وبنوع  بالتعاون  »نستطيع 

أنموذج الدول األخرى النامية«. 
هذه الكلمات المبكرة التي جاءت فور تسلمه  
أبوظبي،  إمارة  حكم  مقاليد  ثراه«  الله  »طيب 
توضح الفهم والرؤية البعيدة له، واألهم اطالعه 
العالمية،  القوى  وعلى  العالم  في  األحداث  على 
زمام  أخذ  المنطقة  أبناء  على  بأن  وإدراكه 
عن  بعيداً  حياتهم  شؤون  إدارة  في  المبادرة 
عاماً   150 لنحو  بقيت  التي  البريطانية  الحكومة 

تدير شؤون المنطقة.
 ،1968 عام  وتحديداً  عامين،  بعد  وبالفعل 
الضغوط  وبسبب  البريطانية  الحكومة  قررت 
اإلمارات  لحماية  المعاهدات  إنهاء  االقتصادية 
المتصالحة. وكان الشيخ زايد »طيب الله ثراه« 
مدركاً أن هذه اللحظة التاريخية البد وأن تحين، 
إال أن المشروع البديل الذي يطرحه كان غريباً 
في المنطقة، ولم يسبق وأن تم على أرض الواقع 
من قبل حتى يمكن اتخاذه أنموذجاً، فضالً عن 
الثقة  ولكن  االتحاد،  لفكرة  الناس  فهم  صعوبة 
واإليمان التأمين أنه يمكن ترجمة هذا المشروع 
وأن  خصوصاً،  الواقع  أرض  على  الوحدوي 
كان  خالله  من  االنطالق  يمكن  الذي  األساس 
واألخوية  الشخصية  العالقات  وهي  متوافراً، 

قام الحتاد ومعه املبادئ القومية

اإلمارات،  مختلف  بين  والقربى  والمصاهرة 
فضالً عن الوعي والمعرفة لدى شيوخ اإلمارات 
واضحة  أسس  على  االتحاد  هذا  قيام  بأهمية 
زايد  الشيخ  بدأ  الغاية،  هذه  ولتحقيق  وقوية. 
بتخصيص  مبكر،  وقت  ومنذ  ثراه«  الله  »طيب 
المالية من  جزء كبير من موارد إمارة أبوظبي 
اإلمارات  تطوير  صندوق  في  لصرفها  النفط 
المتصالحة، وذلك قبل قيام اتحاد دولة اإلمارات 
العام  وهو   ،1971 عام  جاء  وعندما  العربية. 
الذي قررت بريطانيا فيه مغادرة المنطقة، كان 
مشروع قيام الدولة جاهزاً، وانبثقت دولة حديثة 

على خريطة العالم.
وبفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل 
المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم 
في  خطيراً  فراغاً  المنطقة  تجنيب  تم  دبي، 
مختلف الجوانب العسكرية والسياسية واألمنية 
الخطوة  كانت   1968 عام  ففي  واالقتصادية. 
الشيخ  التقى  حيث  االتحاد،  قيام  نحو  األولى 
زايد مع أخيه الشيخ راشد في منطقة السميح، 
على الحدود بين إمارتي أبوظبي ودبي، وهناك 
إدارة  اتحاد، والمشاركة في  االندماج في  قررا 
الشؤون الخارجية والدفاعية واألمن واالقتصاد، 
التي  والمصيرية  المهمة  الجوانب  من  وغيرها 

تمس حياة الناس.
أبوظبي  إمارتي  بين  المعاهدة  هذه  وتعتبر 

بناء جسد  تم  التي  والركيزة  النواة  هي  ودبي 
والقاعدة  الروح  هي  بل  الجديدة،  الدولة  اتحاد 
باقي  انضمام  نحو  الجهد  منها  انطلق  التي 
قيام  السبع  اإلمارات  شكلت  بحيث  اإلمارات.، 
هذه الدولة التي تميزت بتنوع مواردها الطبيعية 
االتحاد، ولكن  وهي جوانب أسهمت في تقوية 
أهم جانب في بناء الدولة هو التفاهم بين اآلباء 
في  وظهرت  تجلت  التي  وحكمتهم  المؤسسين 
أحلك المواقف وخالل وجود عقبات وصعاب في 
المفاوضات، وما جاء بعدها عند بناء مؤسسات 

المجتمع المدني والهيئات والوزارات المختلفة.
إن أعظم خصال قيام دولة اإلمارات العربية 
فيها  نهضت  التي  الطريقة  في  تتمثل  المتحدة 
الساحة  على  جديد  كالعب  وبروزها  الدولة، 
الدولية، فهذه الدولة ستجدها مختلفة في أنماط 
التشكل ثم قيامها بشكل مختلف عن أي تجربة 
سياسية أخرى، فلم يتم إطالق رصاصة واحدة 
إلتمام هذا المشروع الوحدوي القوي، والروح 
كانت  االجتماعات  مراحل  مختلف  سادت  التي 
التفاهم والمحبة والخير للجميع، لذا نجد  روح 
أن السعادة والسالم والتفاهم نهج في مسيرة 
التفاهم  قيم  نحو  والجنوح  اإلماراتي،  الشعب 
والعمق  الذاكرة  في  نهج أصيل  الخالفات  لحل 
اآلباء  من  توارثها  تم  قيمة  وهي  اإلماراتي، 
واألجداد، وهي عادة وفعل نعتز بها ونفتخر بها 

أمام العالم بأسره.

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
 إلـى أصحـــــاب السمــــــو

أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولـة اإلمـــارات الكريـم

بمناسبـــة اليــوم الوطني التـاسـع واألربعين
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ين�صر »جمتمع ال�صرطة« مقالت متخ�ص�صة اإ�صهاماً منه يف ن�صر الثقافة 

القانونية بني منت�صبي وزارة الداخلية واأفراد املجتمع.

مرمي حممد االأحمدي- م�ست�سارة حقوقية

تسعى الدول المتحضرة إلى سن تشريعات 
االجتماعية  النهضة  حركة  تواكب  قانونية 
يساعد  بما  فيها،  واألمني  االقتصادي  والتطور 
جميع  يغطي  تشريعي  تناغم  تحقيق  على 
حماية  ويوفر  والمجتمعية،  الفردية  الجوانب 
قانونية لحقوق األفراد بجميع مستوياتها المادية 

والمعنوية.
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  عرفت  وقد 
وسرعة  التشريعي،  التطور  حركة  بتسارع 
والمؤسسات،  الفرد  حاجة  تلبي  قوانين  وضع 
وذلك إليجاد بيئة إيجابية تمكن األفراد والهيئات 
واجتماعي،  نفسي  بأمان  العيش  من  المعنوية 
أعمالهم  ممارسة  من  يمكنهم  الذي  األمر 
وتناغم  بتوازن  والعملية  الفكرية  ونشاطاتهم 
نفسي. وقد عدل المشرع اإلماراتي في السنوات 
العشر األخيرة معظم القوانين الجزائية، ووضع 
تشريعات جديدة تسعى في مجموعها إلى حماية 
فكر الفرد ومعنوياته قبل حماية حقوقه المادية 
الدولة  أصدرت  حيث  العملية،  بحياته  المتعلقة 
المفاهيم  من  كثيراً  تحمي  تشريعات  مجموعة 
والملكية  الفردية،  الخصوصية  مثل:  المعنوية، 
الفكرية، وغيرها من األمور التي تتعلق بالحياة 

النفسية للفرد. 

خطر اإلشاعات
وتعد المواد القانونية التي تحمي المجتمع من 
خطر نشر اإلشاعات ال سيما تلك التي تؤدي الى 
إحداث حالة من الهلع والذعر بين الجمهور أحد 
أهم وسائل المشرع في محاربة أصحاب النفوس 

الضعيفة الذين يسعون إلى إحداث البلبلة الفكرية 
الفردية  المعنوية  الروح  لتقويض  والنفسية 
الجزائية كل  القوانين  والجماعية، حيث حاربت 
والمجتمعي،  الفردي  النفسي  العدوان  أشكال 
ووضعت عقوبات صارمة لكل شخص يحاول 
استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة أو مواقع 
او  كاذبة  ألخبار  للترويج  االجتماعي  التواصل 
معلومات مغلوطة ألن التأثير السلبي الناجم عن 
مثل هذه الممارسات قد يفوق المستوى الفردي، 
وينتج حالة من الهلع االجتماعي خصوصاً في 
واألوقات  العامة.  والكوارث  األزمات  أوقات 
الحالية التي يشهدها العالم في ظل أزمة انتشار 
الحساسية  شديدة  أوقات  هي  »كورونا«  وباء 

على مستوى الفرد وعلى مستوى الدول.
وقد أدارت دولة اإلمارات هذه األزمة بحكمة 
يشهد لها العالم، حيث منحت الجهات المختصة 
تمكنها  التي  واإلعالمية  األمنية  الصالحيات 
والتصريح  باحترافية،  عملها  ممارسة  من 
المصادر  إلى  المستندة  الموثوقة  بالمعلومات 
الوضع  حقيقة  على  الجمهور  ليطمئن  الرسمية 
الصحي الذي تعيشه الدولة من دون أي مبالغات 

وبكامل الصدقية.
الناس  يتناقلها  التي  المعلومات  فإن  وعليه، 
مصدر  إلى  مستندة  تكون  أن  دون  من  غالباً 
لخبر  الترويج  أو  بصحتها،  يشهد  به  موثوق 
مختلق ال أساس له من الواقع أو يحتوي جزءاً 
للتالعب  طريقة  أي  أو  الحقيقة،  من  ضئيالً 
أفعال  بالزيف، هي  الحقائق  بالمعلومات وخلط 
تعتبر شكالً من أشكال السلوك المجرم حتى لو 

كان باعث فاعلها إيجابياً بهدف ردع بعضهم عن 
اتيان السلوكيات التي قد تضر بصحتهم العامة 
بتعليمات  االلتزام  على  تحفيزهم  بغرض  أو 
السالمة العامة، ألن هذا اإلجراء هو اختصاص 
دون  من  المختصة  الدولة  لمؤسسات  بحت 
المسؤولية  أي تدخل فردي، وذلك تحت طائلة 

القانونية.

مسؤولية اجتماعية
الدور  تلعب  أن  الشرطة  ألجهزة  يمكن  وال 
منا  فرد  فكل  الجريمة،  مكافحة  في  الكامل 
تقتضي  اجتماعية  مسؤولية  عاتقه  على  يقع 
إليه  تصل  التي  المعلومات  صحة  تحري  منه 
عبر قنوات مختلفة، فنحن في عالم تتدفق فيه 
المعلومات بشكل واسع، لهذا يجب على كل منا 
زيادة مهاراته في معرفة الحقيقة من مصادرها 
الموثوقة، واالمتناع عن نشر أي معلومات غير 
مؤكدة حتى ال يكون عرضة للوقوع تحت طائلة 

القانون.
واألجهزة الرسمية المختصة هي من تتولى 
حقائق  إلى  تستند  التي  األخبار  نشر  عملية 
فعلية. كما تمتلك األجهزة الشرطية آلية واضحة 
المتعلقة  األخبار  نشر  في  علمية  ومنهجية 
بالسالمة العامة للجمهور بكل شفافية إليصال 
الرسالة األمنية إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور. 
المسؤولية واالنتماء  وعلى كل فرد يملك حس 
الرسمية  المصادر  إلى  الرجوع  البلد  لهذا 
لألخبار للتأكد من أي معلومة صحية أو أمنية 

حتى ال نقع في شباك مروجي اإلشاعات.

جرمية التالعب مب�ساعر اجلمهور
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الحتاد

ــاد ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــحـ ــ ــــ ــ االتـ عـــــــــــــــــــــــــــــّز  دام 

الـــــــعـــــــبـــــــاد رب  حـــــــــمـــــــــى  فـــــــــــــي 

ــــــه فــــــــــي الـــــــفـــــــــــــــؤاد لــــــــــك مــــــحـــــــــــــلَّ

ــالد ــ ــ ـــ ــ ــ ب فــــــيــــــهــــــا  ِـــــــــــــــــل  َتـــــــــ وال 

ــاد ــ ــ ــــ ــ ــ ــرشـ ــ ــ وْســـــــــلـــــــــكـــــــــوا ُســــــــبــــــــل الـ

لــــــــــإمـــــــــــــــــــــارات اْعـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــــــــاد

ــاد ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــحـ ــ ــــ ــ االتـ عـــــــــــــــــــــــــــــّز  دام 

الـــــــعـــــــبـــــــاد رب  حـــــــــمـــــــــى  فـــــــــــــي 

ــداد ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــس ــ ــ يـــــــــا إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارات ال

بــــــــــالدي يــــــــــا  عــــــــــــــــــــــــــــــــــزك  دام 

َّـــــــــــــــدك زايــــــــــــــــــــــــــد وشـــــــــــــــاد   شـــــــيــــــــ

مـــــــــا تـــــعـــــــــــــــــادلـــــهـــــــــــا مـــحـــــــبـــــــــــه

قــــــــادتـــــــــــــــــك ســــــــــاســــــــــوا ْبـــــــــــــــــوداد

ــل ــ ــفـ ــ ــحـ ــ لـــــــــــــن صـــــــــــــــــار ْبـــــــــــكـــــــــــل مـ

ــداد ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــس ــ ــ يـــــــــا إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارات ال

بــــــــــالدي يــــــــــا  عــــــــــــــــــــــــــــــــــزك  دام 

شعر: زكريا الشيخ
مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات 

في شرطة أبوظبي
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اليوم الوطني الـ 49 

في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تحتفل 
الثاني من ديسمبر 2020 بالذكرى الـ 49 لقيام 
وهو  االتحاد«،  »روح  شعار  تحت  االتحاد 
مستوحى من اللقاء التاريخي للمغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« مع 
أصحاب السمو الشيوخ حكام اإلمارات، لإلعالن 
عن قيام الدولة في الثاني من ديسمبر عام 1971

وكانت االنطالقة التاريخية لهذا االتحاد بدأت 
باجتماع حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة 
الثاني من  في  والفجيرة  القيوين  وأم  وعجمان 
االتحاد،  على  واتفاقهم   ،1971 عام  ديسمبر 

واقرار دستور ينظم الدولة ويحدد أهدافها.
 ،1972 عام  فبراير  شهر  من  العاشر  وفي 
لالتحاد،  انضمامها  الخيمة  رأس  إمارة  أعلنت 
واحد،  إطار  في  السبع  اإلمارات  عقد  ليكتمل 
ولتندمج تدريجياً بشكل إيجابي وبكل إمكاناتها.

وتأتي هذه المناسبة ترجمة صادقة لمسيرة 
مضيئة  عاماً،   49 عبر  امتدت  التي  االتحاد 
وحافلة باألحداث والمهمات الكبيرة واإلنجازات 
دعائمها  وأرسى  األولى  مالمحها  رسم  التي 
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  الدولة  مؤسس 
وإخوانه  ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان 
القيادة  اآلباء المؤسسون، وسارت على دربهم 
خليفة  الشيخ  السمو  برئاسة صاحب  الرشيدة 
الله«   »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 

الذي قاد مسيرة وطن العطاء، لتتواصل مسيرة 
التقدم واالزدهار على المستويات والصعد كافة.
التي حققتها دولة  النجاحات واإلنجازات  إن 
اإلمارات طوال عقود ماضية منذ االستقالل، كان 
لها عظيم األثر في مستقبل الدولة على المستوى 
من  الكثير  أرست  والتي  والمستقبلي،  الحالي 

المفاهيم والرؤى بعيدة النظر. 
نجاحات  من  الدولة  إليه  وصلت  وما 
كشعب  به  نفتخر  أمراً  بحق  يعتبر  وإنجازات، 
إماراتي، وتحقق بتوجيهات من قبل قيادة الدولة 
أبناء  بين جميع  نتاجاً مشتركاً  الرشيدة، وكان 
وبنات الدولة، وتعبيراً عن حرصهم على وصول 
اإلمارات إلى أعلى المراتب بين الدول في العالم 
أجمع. لذلك تشمل االحتفاالت باليوم الوطني الـ 
49 تنظيم سلسلة متميزة من الفعاليات والبرامج 
التي تتيح لجميع شرائح مجتمع اإلمارات فرصة 
واالعتزاز  الوالء  معاني  عن  للتعبير  المشاركة 
المجيد  بتاريخه  والفخر  وقيادته،  الوطن  بهذا 
شتى  في  المشهودة  وإنجازاته  الغني  وتراثه 

مجاالت الحياة.
بالنجاحات  نفتخر  إماراتي  كشعب  وإننا 
وهي  اإلمارات،  دولة  حققتها  التي  واإلنجازات 
لنا جميعاً، فأدام الله سبحانه وتعالى على دولة 
النجاحات  فيها  والمقيمين  وشعبها  اإلمارات 

واإلنجازات الدائمة. 

المقدم الدكتور سالم الكتبي 
      محاضر في أكاديمية سيف بن زايد 

           للعلوم الشرطية واألمنية
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جاسم عبيد الزعابي 
                 مستشار إعالمي 

تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة وقيادتها 
الرشيدة وشعبها والمقيمون فيها باليوم الوطني 
الـ 49 لتأسيس دولة االتحاد على يد المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« 
الدولة  هذه  المؤسسين،  الشيوخ  من  وإخوانه 
التي أولت وما تزال اهتماماً كبيراً بجميع فئات 
المجتمع خصوصاً فئة كبار المواطنين، هذه الفئة 
الجهود وقدمت  التي بذلت  المجتمع  المهمة في 
ودولة  ومجتمعها  أسرها  لخدمة  التضحيات 

االتحاد. 
صاحب  بقيادة  االتحاد  دولة  أطلقت  لذلك 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
كبار  اسم   2019 عام  منذ  الله«  »حفظه  الدولة 
المواطنين على كل مواطن ومواطنة تجاوزوا الـ 
60 عاماً باعتبارهم كباراً في الخبرة واإلخالص 
والمجتمع  لألسرة  ينضب  ال  الذي  والعطاء 
ورعايتهم  إليوائهم  مراكز  وأنشأت  والوطن. 
وإسعادهم في كل إمارة من إمارات الدولة، باسم 
»مراكز سعادة كبار المواطنين«، وذلك بإشراف 
خدمات  لهم  تقدم  حيث  المجتمع،  تنمية  وزارة 
رعاية صحية أولية واجتماعية ونفسية وعالجاً 

طبيعياً.
وتضاعف االهتمام بفئة كبار المواطنين مع بدء 
انتشار وباء »كورونا« في الدولة ألن الدراسات 
الطبية والعلمية حذرت من أن أفراد هذه الفئة من 
اإلصابة  لخطر  عرضة  األكثر  من  هم  المجتمع 
المزمنة  واألمراض  العمر  بسبب  بـ»كورونا« 
القرارات  من  العديد  فكانت  منها،  يعانون  التي 

والمبادرات للحفاظ على صحتهم وحياتهم.
ومن هذه القرارات والمبادرات، أذكر على سبيل 

المواطنين  كبار  دخول  منع  الحصر:  ال  المثال 
المراكز  مثل  التجمعات  أماكن  إلى  والمقيمين 
»كورونا«  فحص  وتوفير  واألسواق،  التجارية 
الجهات  وتوجيه  منازلهم،  في  لهم  المجاني 
المعنية لتوفير ما يحتاجونه من طعام وشراب 
حكومية  معامالت  وإنجاز  منازلهم،  إلى  ودواء 
والهواتف  »اإلنترنت«  شبكة  عبر  بعد  عن  لهم 
اضطرارهم   حال  وفي  الذكية.  والتطبيقات  
للذهاب إلى المستشفى، تكون لهم األولوية في 
المواعيد ومعاينة الطبيب والتحاليل والفحوصات 
المخبرية وحتى العمليات الجراحية الضرورية، 
وباء  عن  التوعوية  الفعاليات  في  شملهم  ويتم 
الدورية  اإلعالمية  االحاطات  عبر  »كورونا« 
المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  بها  تقوم  التي 
الوطنية إلدارة  الهيئة  أو  االتحادية  الحكومة  أو 
الطوارئ واألزمات والكوارث، أو عبر المقابالت 
وعلم  والتغذية  والصيدلة  بالطب  مختصين  مع 
والمرئية  المقروءة  اإلعالم   وسائل  في  النفس 
ومواقع   »اإلنترنت«  ومواقع  والمسموعة 
في  أسهم  ما  الدولة،  في  االجتماعي  التواصل 
المجتمع حول  في  الفئة  هذه  أفراد  زيادة وعي 
وباء »كورونا« وكيفية التعامل معه، وما أسهم 
حاالت  في خفض  الحمد  وتعالى  ولله سبحانه 

اإلصابات والوفيات بمرض »كورونا« بينهم. 
أرفــع   ،49 الـ  الوطنـي  باليـوم  وبمناسبـة 
القيادة  إلى  والتبريكات  التهاني  عبارات  أسمى 
الحكيمة للدولة، وشعب اإلمارات والمقيمين فيها، 
فئات  من  وغيرها  المواطنين  كبار  لفئة  متمنياً 
المجتمع دوام الصحة والعافية والسعادة واألمن 

واألمان.

دولة الحتاد وكبار املواطنني
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الدكتور عاصم الحاج
         رئيس كلية الخوارزمي الدولية 

الإمارات اأمنوذج فريد 

يف النه�سة احل�سارية

واألربعين  التاسع  الوطني  باليوم  االحتفال 
مناسبة  يمثل  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة 
وطنية عظيمة، نحتفي فيها بمنجزات ومكتسبات 
من  قرن  نصف  مدى  على  تحققت  حضارية 

الزمان. 
وفي هذه المناسبة التي سجلها التاريخ بمداد 
فخر  بكل  نتأمل  نور،  من  وحروف  ذهب  من 
التاريخي  الدور  بكل عرفان وامتنان  ونستذكر 
المغفور  الوطن  نهضة  باني  المؤسس  للقائد 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله 
إخوانه  مع  ودشن  بالوحدة  آمن  الذي  ثراه« 
المؤسسين دولة االتحاد في ظروف ومتغيرات 
إقليمية ودولية في ذلك الوقت، وخاض مرحلة 
بناء الوطن بعزيمة وإرادة قويتين، وبإيمان بالله 
المواطنين  من  شعبه  وبقدرة  وتعالى  سبحانه 
مسيرة  في  اإلنجاز  تحقيق  على  والمواطنات 

دولة االتحاد الظافرة.
التاسع  بيومه  الوطن  يحتفي  واليوم 
واألربعين، وقيادتنا الرشيدة التي تواصل نهج 
القائد المؤسس في بناء اإلنسان المعتز بوطنه 
الحضاري،  بإرثه  والفخور  العربية،  وهويته 
العصر بكل ما يشهده  لمواكبة  والمتطلع دائماً 

من تطور علمي وتقني في جميع المجاالت.
عام  تواكب  الوطني  باليوم  االحتفاالت  إن 

االستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
المواطنون  يتطلع  المناسبة،  هذه  وفي 
 2071 اإلمارات  لرؤية  فخر  بكل  والمقيمون 
بجميع  للوطن  زاهراً  مستقبالً  تستشرف  التي 
استراتيجية  وطنية  مشروعات  وتطلق  فئاته، 
في مجاالت الفضاء والفلك والذكاء االصطناعي 
والعلوم  المتجددة  والطاقة  الغذائي  واألمن 
التخصصات  من  وغيرها  والطبية  الصحية 
والعلوم والمعارف التي تعزز من نهضة الوطن 

في الخمسين عاماً المقبلة.
بمسيرة  اإلشادة  نجدد  المناسبة،  هذه  وفي 
وبالجهود  الدولة،  تشهدها  التي  واألمان  األمن 
المعنية  الجهات  مختلف  تبذلها  التي  الرائدة 
األمن  منظومة  ترسيخ  في  الداخلية  ووزارة 
واالستقرار في مختلف ربوع الوطن، وبجهود 
الشرطية وجميع فرق  الداخلية والقيادة  وزراء 
العمل والجنود المجهولين الذين يواصلون الليل 

بالنهار في حفظ األمن للمجتمع.
إن االحتفال باليوم الوطني هو مناسبة للفخر 
واالعتزاز بما تحقق في جميع المجاالت التنموية 
في التعليم والصحة والرعاية االجتماعية والبنية 
من  وغيرها  واالقتصاد  والصناعة  التحتية 
مكانة  اإلمارات  لدولة  رسمت  التي  المجاالت 

مرموقة في مصاف الدول المتقدمة في العالم.
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فعاليات ريا�سية �سرطية

خليفة  الله  عبد  الفريق  معالي  رعاية  تحت 
العميد  المري قائد عام شرطة دبي وبمتابعة من 
خالد شهيل مدير اإلدارة العامة إلسعاد المجتمع 
صديقة  »دبي  فعاليات  أقيمت  دبي،  شرطة  في 
مبادرة  ضمن  تندرج  التي  الهوائية«  للدراجات 
في  الورقاء  بحديقة  وذلك  اإليجابية«،  »الروح 
صبيح  بن  خليفة  محمد  المقدم  بحضور  دبي، 
دبي،  في شرطة  المجتمعية  العالقات  إدارة  مدير 
وأحمد إبراهيم ممثل مجلس دبي الرياضي، وخلود 
وعدد  للدراجات،  االمارات  اتحاد  عضو  الظاهري 

من الشخصيات.
فريق  من  الدراجين  بتجمع  الفعالية  وبدأت 
شباب  ونادي  الهوائية،  للدراجات  دبي  شرطة 
والخوانيج،  الوثبة  وفريق  النصر،  ونادي  األهلي، 
ومدارس حماية، حيث تم بالتعاون مع بلدية دبي 
الدخول  عملية  أثناء  السالمة  معايير  أعلى  تطبيق 
بالتعليمات  الجمهور  أفراد  وتوعية  الحديقة،  إلى 
الخاصة باإلجراءات االحترازية والتباعد الجسدي 
المشاركين، وذلك في  لضمان سالمتهم وسالمة 
إمارة  في  »كورونا«  وباء  انتشار  من  الحد  إطار 

دبي.
شرحاً  للدراجات«  وافي  »شركة  وقدمت 
المطلوبة  السالمة  وأدوات  الدراجات  أنواع  عن 
عن  شرحاً  تايم«  فتنس  »مركز  وقدم  لقيادتها. 
في  )الداخلية(  الرياضية  الدراجات  استخدام 

الصاالت الرياضية.
وأشارت فاطمة بوحجير رئيسة قسم المبادرات 
المجتمعي  الدور  إلى  دبي  شرطة  في  المجتمعية 
من  الرياضية  الفعاليات  إقامة  في  دبي  لشرطة 
أجل نشر الثقافة الرياضية من خالل مشاركاتها 

المجتمعية مع أطياف المجتمع كافة. 
من جهة أخرى، كرم سعادة اللواء سالم شاهين 
في شرطة  البشرية  الموارد  قطاع  مدير  النعيمي 
على  الحاصل  أبوظبي  شرطة  فريق  أبوظبي 
المركزين األول والثالث في بطولة وزارة الداخلية 
للياقة والتحدي االفتراضية األولى للسيدات، والتي 
نظمها اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية 
ضمن برنامج النشاط الرياضي لوزارة الداخلية، 
وبمشاركة 40 منتسبة من مختلف القيادات العامة 

للشرطة على مستوى الدولة.
على  الفائزات  النعيمي  اللواء  سعادة  وحث 
من  المزيد  لتحقيق  الرياضي  التميز  مواصلة 
اإلنجازات واألرقام في البطوالت الرياضية المقبلة، 

بمنظومة  باالرتقاء  أبوظبي  شرطة  اهتمام  مؤكداً 
الرياضة ورفد الحركة الرياضية بمقومات النجاح، 
على  منتسبيها  وتحفيز  تشجيع  خالل  من  وذلك 
ممارسة الرياضة والمشاركة في مختلف البطوالت 

الرياضية وتكريم المتميزين والمتميزات فيها.
إلى ذلك، نظمت شرطة أبوظبي »مغامرة المسير 
العين  مدينة  في  حفيت  جبل  قمة  إلى  الجبلي 
لمسافة 8 كيلومترات«، وذلك بمشاركة 30 منتسباً 
من الضباط وصف الضباط واألفراد من مختلف 

اإلدارات الشرطية.
دت هذه الفعالية قيم الوالء واالنتماء في  وجسَّ
نفوس المنتسبين وقيم العطاء والوفاء للوطن في 
تولي صاحب  ذكرى  مع  يتزامن  الذي  العلم  يوم 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

الدولة »حفظه الله« مقاليد الحكم في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة.

في  الشرطية  الرياضية  التربية  مركز  وأوضح 
شرطة أبوظبي أن هذه المغامرة هدفت إلى تنمية 
التي  الرياضات  هذه  مثل  في  المنتسبين  مهارات 
العمل  على  وتشجع  والمغامرة،  بالتحدي  تتسم 
الصعوبات  على  والتغلب  الواحد،  الفريق  بروح 
والتحديات خصوصاً على المرتفعات والمنحدرات 

الجبلية. 
دولة  علم  أبوظبي  شرطة  منتسبو  ورفع 
اإلمارات العربية المتحدة في أعلى قمة جبل حفيت 
في صورة تجسد معاني الحب والوفاء لهذا الوطن. 
وعبروا عن سعادتهم البالغة بهذه المناسبة الغالية، 

وجددوا الوالء واالنتماء إلمارات الخير والعطاء.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد القطاع الريا�صي ال�صرطي يف دولة الإمارات العربية املتحدة عددًا من البطولت والفعاليات الريا�صية خالل 

ال�صهر املا�صي.

من فعالية »دبي صديقة للدراجات الهوائية«

من فعالية »مغامرة املسير اجلبلي«
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المري  الله خليفة  عبد  الفريق  معالي  تبادل 
المستشار  وسعادة  دبي  لشرطة  العام  القائد 
إلمارة  العام  النائب  الحميدان  عيسى  عصام 
التذكارية، وذلك بمناسبة إطالق  الدروع  دبي، 

مشروع »الملف الذكي للدعوى الجزائية«.

 كّرم سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع 
المدني في وزارة الداخلية 5 طالب مواطنين من خريجي كليات التقنية 
العليا فرع دبي، تقديراً لجهودهم المتميزة في ابتكار طائرة من دون 
الدفاع  عناصر  على  يصعب  التي  األماكن  في  الحرائق  إلطفاء  طيار 

المدني الوصول إليها.

سلم العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع 
المدني سعادة صوفيا بريكنل نائب السفير البريطاني لدى الدولة 

درعاً تذكارية بمناسبة زيارتها  الهيئة.

األمن  قوات  قائد  الهاجري  أحمد  عبدالعزيز  الركن  العميد  كّرم 
النقبي  حسن  يوسف  أول  المساعد  الداخلية  وزارة  في  الخاصة 
بطولة  في  متقدمة  مرتبة  على  الرياضي، وحصوله  لتميزه  تقديراً 

الشرطة االفتراضية عن ُبعد.

األمن  قوات  قائد  الهاجري  أحمد  عبدالعزيز  الركن  العميد  كّرم 
النقبي  حسن  يوسف  أول  المساعد  الداخلية  وزارة  في  الخاصة 
بطولة  في  متقدمة  مرتبة  على  الرياضي، وحصوله  لتميزه  تقديراً 

الشرطة االفتراضية عن ُبعد.
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خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

50 عاماً مضت والنهج ثابت والعمل الدؤوب يعلو ويزدهر، 50 عاماً ومجلة »999« تحتفي بالفكر وترتقي 
بالعقل واإلنسان، عبر مسيرة حافلة بالعطاء واإلخالص والتفاني في خدمة الوطن والنهوض بالصحافة 

الوطنية واإلعالم الهادف.
50 عاماً وهي تمشي بخطوات واثقة نحو التميز والنجاح، متوشحة برسالتها المهنية حريصة على الكلمة 
الحّرة والمسؤولة في آن، فضالً عن التزامها باألخالق الصحفية والمبادئ اإلعالمية الصادقة والمتوازنة في 
خدمة المجتمع واحترام عقل القارئ، احتوى مضمونها، وما يزال الموضوعات والحوارات والتحقيقات المتميزة 

التي تعالج قضايا المجتمع واألمن بموضوعية وشفافية وتشويق.
انطلقت عطاءاتها كمنارة الثقافة االجتماعية واألمنية مع بداية مسيرة دولة اإلمارات العربية المتحدة، واليوم 
تحتفي بيوبيلها الذهبي بكل فخر واعتزاز بأنها صرح إعالمي وطني عاصر أهم مراحل تأسيس الدولة على يد 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، وأسهمت في إبراز الواقع المحلي والقضايا الوطنية 

والعربية والعالمية.
وبهذه المناسبة نتقدم بآيات التهاني والتبريكات إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى جميع القيادات الشرطية، كما نتقدم بالشكر والعرفان إلى سعادة خليل داوود 
بدران رئيس لجنة تطوير مجلة »999«، وإلى العقيد عوض صالح سعيد رئيس التحرير وإلى فريق عمل المجلة كافة 
األمني  اإلعالمي  المشهد  فارقة ومتميزة في  بالمجلة لتصبح عالمة  النهوض  البارزة والمضيئة في  على جهودهم 

المحلي والعربي.
وفي غمرة احتفالنا باليوبيل الذهبي لـ »999«، تأتي احتفاالت الدولة باليوم الوطني الـ 49 لتكتمل فرحتنا بالوطن 
العزيز وبمسيرته المكللة بالنجاح والتميز والمفعمة باألمل الكبير بالمستقبل الزاهر ألجيالنا القادمة، بفضل ما أرساه 
اآلباء المؤسسون من قواعد ثابتة، انطلقت منها اإلنجازات الكبرى في كل المجاالت برعاية وتوجيه قيادتنا الحكيمة صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، »حفظه الله«، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه الله«، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام اإلمارات، لتصبح دولتنا أنموذجاً رائداً، تقتدي 

به كل الدول وتنهل منه الدروس والعبر.
حفظ الله اإلمارات قيادة وشعباً، وكل عام وأنتم بخير.

»999« خم�صون عاماً من العطاء



 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
 إلـى أصحـــــاب السمــــــو

أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولـة اإلمـــارات الكريـم

بمناسبـــة اليــوم الوطني التـاسـع واألربعين
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